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 ةَبْطاخِل





٦ٌَم   7 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 ايمرهباكقة فمن ايمـفي

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شاًمٜمّم٤مرى يمره٤ٌمٟمٞم٦م شمٙمقٟمقا  وٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم إُمؿ سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢مين شمزوضمقا »

 .اًمره٤ٌمٟمٞم٦م قمـ واًمٜمٝمل وشمٜمٔمٞمٛمف اًمٜمًؾ حتديد يمراهٞم٦م: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.583/ 4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 فمن سمرضون من أسماىمم إذا»: ايممميف ايمـبوي احلديث معـى ما

صموه وأماكته ديـه  «..هَمَزوِّ

 قمـ شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »اًمنميػ اًمٜمٌقي احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م: ي٘مقل :مداطمؾة

ضمقه، وأُم٤مٟمتف ديٜمف   ؟شيمٌػم ووم٤ًمد إرض ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ وَمَزوِّ

  ي٘مقل؟ احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمر احلدي٨م ُي٘م٤مسمؾ هذا: يٕمٜمل :ايمشقخ ة شُمٜمَْٙمح: »ًمٚمٛمرأ : ٕرسمع اعمرأ

 ش. يداك شمرسم٧م اًمديـ ذاتسم ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م، وطمًٌٝم٤م ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م

 ح٤م طمدي٨م اًمديـ، ذات يتزوج سم٠من اًمرضمؾ: ي٠مُمر اًمذي اًمقىم٧م ذم احلدي٨م ومٝمذا

 خيت٤مر أن ومٕمٚمٞمف وًمٞمٝم٤م، هق عمـ أو ٓسمٜمتف ظم٤مـم٥م ضم٤مء إن سم٠منف اًمٌٜم٧م، وزم ي٠مُمر قمٜمف ؾمئؾ

ج ـم٤مًم٤ٌمً ش وظُمُٚم٘مف ديٜمف شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »اخلُُٚمؼ احلًـ اًمَديِّـ اًمرضمؾ  مم٤م اًمَتَزوُّ

 وم٤مُمتٜم٤مقمؽ وإٓ اًمراهم٥م، اًمٓم٤مًم٥م هذا ُمع شمتج٤موب أن ومٕمٚمٞمؽ اًمٜم٤ًمء، ُمـ قمٜمدك

 .ومتٜم٦م ًمقىمقع ؾم٥ٌم يٙمقن

ضمقا  اًمٜم٤مس قمٜمدُم٤م ضمدًا، واوح أُمر وهذا  وٓ ديٜم٤مً  ذًمؽ ذم يراقمقن ٓ سمٜم٤مهتؿ ُيَزوِّ

 ُمـ ذًمؽ ٟمحق أو ؿمقرى، أو ُمٜمّم٤ٌمً  أو ضم٤مه٤مً  أو ُم٤مًٓ  ذًمؽ ذم ُيراقمقن وإٟمام ظُمُٚم٘م٤ًم،

 . اًمدٟمٞم٤م أُمقر



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   8   اخِلْٓم

 قمـ ي٠ًمل ُمـ هٜم٤مك ًمٞمس وإذا سمخٓمقسم٦ٍم، ؾمٛمٕم٧م يمٚمام ضمداً  أتٕمج٥م أنٜمل واًمقاىمع

  قمـ ؾم٠مخقا  إن اًمديـ،
ٍ
 طمدود ومٗمل ظُمُٚمؼ قمـ ؾم٠مخقا  وإن اخلُُٚمؼ، قمـ ي٠ًمخقا  ُيٛمٙمـ رء

 همٗمٚم٦م ذم: يٕمٜمل! اهلل ؾمٌح٤من يمٚمف، اخلٚمؼ هق هذا يزين، ٓ.. مخر ينمب ٓ وم٘مط ُُمَٕمٞمَّٜم٦م

 هيتٛمقا  ٓ رء وم٠مول اًمزواج، قمغم ُمنموم٤مت هـ ًمٚمقايتا اًمٌٜم٤مت آسم٤مء ُمـ ضمداً  ؿمديدة

 ًمف ًمٞمس يمٚمف هذا اًمًٞمٜمام، إمم يذه٥م ٓ.. اًمًٞمٜمام إمم يذه٥م.. يّمقم يّمكم اًمديـ سم٠مُمر

 طمدود ومٗمل اخلُُٚمؼ قمـ ذيمرٟم٤م يمام ؾم٠مخقا  وإن قمٜمدهؿ، سم٤مخلٚمؼ وٓ سم٤مًمديـ ٓ قمالىم٦م

 .ضمداً  ضمداً  َوٞمِّ٘م٦م

 أن قمٚمٞمٙمؿ ومقاضم٥مش وظُمُٚمَ٘مف ديٜمف نشمروق ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »احلدي٨م ُمٕمٜمك ومٝمذا 

ضمقه،: »إًمٞمٝم٤م اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م اًمتل اًمدٟمٞمقي٦م ًمٚمٜمقاطمل شمٜمٔمروا ٓ شمزوضمقه،  إّٓ  وَمَزوِّ

 ش. قمريض ووم٤ًمد ومتٜم٦م إرض ذم شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا 

 قمغم جي٥م يمذًمؽ اًمديـ، سمذات يتزوج أن اًمرضمؾ قمغم جي٥م هذا ُمٕمٜمك :مداطمؾة

 .ديـ سمّم٤مطم٥م شمتزوج أن اعمرأة

 . اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ ًمٜم٤ًمءا ـمٌٕم٤ًم، :ايمشقخ

 جيقز؟ هؾ :مداطمؾة

 !ذًمؽ؟ ُمـ ؿمؽ ذم وأن٧م :ايمشقخ

ة شُمٜمْٙمح: »وؾمٚمؿ وآخف قمٚمٞمف هلل صغم اعمّمٓمٗمك ي٘مقل ح٤مذا! ـمٞم٥م :مداطمؾة : اعمرأ

 ش. ومج٤مهل٤م وطمًٌٝم٤م ح٤مهل٤م

 ًمٞمس ٓ، ومٞم٘مقل، اًمقاىمع يٕم٤مًم٩م هق صمؿ اًمقاىمع، قمـ يتحدث هذا :ايمشقخ

ٌَلمِّ  اًمقاىمع، يٕم٤مًم٩م هقش يداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ: »سم٤مُٕمر ي٠ميت سم٤مٕومْمؾ  ُي

 ومٕمٚمٞمؽ: »همػمه إمم ٟمخ٤مًمػ أن ًمٜم٤م جيقز ٓ اًمذي أُمره سم٢مصدار يٕم٤مجلف صمؿ اًمًئ، اًمقاىمع

  ًمٚمقضمقب؟ إُمر هذا أن ؿمؽ ذم أن٧م: يٕمٜملش يداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات

 . ٓ :مداطمؾة



٦ٌَم   9 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 .هلل احلٛمد :ايمشقخ

 .: ..(9.: 2/  35/  واًمٜمقر اهلدى)

 : ..( 34: 27/ 35/  ٜمقرواًم اهلدى)

 اظمرأة من يمه يـظر أن يمؾخاؿمب جيوز ما

 :ُمٜمٝم٤م يٜمٔمر أن ًمف جيقز ومٞمام اظمتٚمٗمقا  أهنؿ واقمٚمؿ: [اإلمام ومال]

 .وم٘مط واًمٙمٗم٤من اًمقضمف أنف قمغم - اًمٜمقوي ىم٤مل يمام - وم٤مٕيمثرون

 وُم٤م ُمٜمٝم٤م فمٝمر ُم٤م إٟمف ش:53 - 51/  31» شاعمحغم» ذم وم٘م٤مل طمزم: اسمـ وظم٤مًمٗمٝمؿ

ة: أطمديمؿ ظمٓم٥م إذا»: ُمرومققم٤م ضم٤مسمر: سمحدي٨م واطمت٩م سمٓمـ:  أن اؾمتٓم٤مع وم٢من اُمرأ

 أتخ٠ٌم ومٙمٜم٧م ضم٤مري٦م: ومخٓم٧ٌم: ضم٤مسمر ىم٤مل :شومٚمٞمٗمٕمؾ ٟمٙم٤مطمٝم٤م: إمم يدقمقه ُم٤م إمم يٜمٔمر

 .ومتزوضمتٝم٤م وشمزوضمٝم٤م: ٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم دقم٤مين ُم٤م ُمٜمٝم٤م رأج٧م طمتك هل٤م،

 اسمـ وومٞمف اًمذهٌل: وواوم٘مف احل٤ميمؿ، وصححف ،ش523/  3» داود أبق أظمرضمف

 ؿمٌٝم٦م ومزاًم٧م : ش561/  5» أمحد قمٜمد سمًامقمف سح ًمٙمـ قمٜمٕمـ: وىمد :إؾمح٤مق

 .شمدًمٞمًف

 .وىمّمتف ضم٤مسمر طمدي٨م ٟمحق - قمٜمف اهلل ريض - ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمد قمـ اًم٤ٌمب وذم

 قمغم يدل أنف ومٞمف ؿمؽ ٓ ومٛمام طمزم: اسمـ إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم يدل مل إن واحلدي٨م:

 .أقمٚمؿ واهلل إيمثرون: إًمٞمف ذه٥م ُم٤م قمغم زائد ىمدر

 (2/454) اًمروٞم٦م ٞم٘م٤متاًمتٕمٚم)

 طمطبتفا ومبل ةأاظمر إلم ايمـظر اؽمتحباب

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 اهلل رؾمقل ىم٤مل]و .شاًمّمٖمر يٕمٜمل. ؿمٞمئ٤م إنّم٤مر أقملم ذم وم٢من إًمٞمٝم٤م، اٟمٔمر»

 [:ملسو هيلع هللا ىلص



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   31   اخِلْٓم

 .شسمٞمٜمٙمام ي١مدم أن أطمرى وم٢مٟمف إًمٞمٝم٤م اٟمٔمر»

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]و

ة أطمديمؿ ظمٓم٥م إذا»  إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر إٟمام يم٤من ذاإ إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن قمٚمٞمف ضمٜم٤مح ومال اُمرأ

 .ششمٕمٚمؿ ٓ يم٤مٟم٧م وإن خلٓمٌتف،

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]و

 ش.إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن سم٠مس ومال اُمرأة ٦مظمٓمٌ اُمرئ ىمٚم٥م ذم أخ٘مل إذا»

 [:ىم٤مل صمؿ سمف، شمرمجٜم٤م سمام إطم٤مدي٨م هلذه اإلُم٤مم  شمرضمؿ]

ش: 337/  9» شاًم٤ٌمري ومتح» ومٗمل اًمٕمٚمامء، أيمثر سمف ىم٤مل ًمٚمحدي٨م سمف شمرمجٜم٤م وُم٤م

: رواي٦م ُم٤مًمؽ وقمـ إذهن٤م، سمٖمػم ذًمؽ أراد إذا إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن جيقز: جلٛمٝمقرا وىم٤مل»

 اًمٕم٘مد ىمٌؾ اعمخٓمقسم٦م إمم اًمٜمٔمر جيقز ٓ أنف ىمقم قمـ اًمٓمح٤موي وٟم٘مؾ إذهن٤م، يِمؽمط

 .شاعمذيمقرة سم٤مٕطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝمؿ ورد أضمٜمٌٞم٦م، طمٞمٜمئذ ٕهن٤م سمح٤مل،

 (.214-397/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 وايمؽػكم ايموصمه من أىمثر إلم يـظر أن امرأة طمطبة يريد ظمن جيوز

 [:اإلمام ومال]

 اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م إلـمالق واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمـ أيمثر إمم ُمٜمٝم٤م يٜمٔمر أن ًمف وجيقز

 :وؾمٚمؿ قمٚمٞمف اهلل صكم وًم٘مقًمف

ة، أطمديمؿ ظمٓم٥م إذا»  ٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم يدقمقه ُم٤م إمم يٜمٔمر أن اؾمتٓم٤مع وم٢من اعمرأ

 .شومٚمٞمٗمٕمؾ

 اًمّمح٤ميب وهق سمف، راويف قمٛمؾ وأجده ًمف، شمرمجٜم٤م ح٤م اًمدًٓم٦م فم٤مهر واحلدي٨م

 ذيمرٟم٤مه يمام ُمًٚمٛم٦م سمـ حمٛمد ُمثٚمف صٜمع وىمد قمٜمف، اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر اجلٚمٞمؾ

 ىمٞمد ُمـ ُمذه٥م ذًمؽ، سمٕمد ييٟم٤م وٓ طمج٦م، هبام ويمٗمك ىمٌٚمف، اًمذي احلدي٨م ذم



٦ٌَم   33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 ُم٘مٞمد، ٟمص سمدون ًمٚمحدي٨م شم٘مٞمٞمد ٕنف وم٘مط، واًمٙمٗملم اًمقضمف إمم سم٤مًمٜمٔمر احلدي٨م

 سمـ قمٛمر اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م سمٗمٕمؾ شم٠مجد وىمد ٓؾمٞمام طمج٦م، سمدون اًمّمح٤مسم٦م ٗمٝمؿًم وشمٕمٓمٞمؾ

ش:  وم٤مئدةش: »292 - 293 ص» شاًمتٚمخٞمص» ذم احل٤مومظ وم٘م٤مل قمٜمف، اهلل ريض اخلٓم٤مب

 قمٛمر أيب واسمـ ش323- 321» شؾمٜمٜمف» ذم ُمٜمّمقر سمـ وؾمٕمٞمد اًمرزاق قمٌد روى

 قمكم إمم ظمٓم٥م رقمٛم أن :احلٜمٗمٞم٦م سمـ قمغم سمـ حمٛمد قمـ ديٜم٤مر سمـ قمٛمرو قمـ وؾمٗمٞم٤من

 أبٕم٨م ش:قمكم ًمف» وم٘م٤مل ،شومٕم٤موده ردك، إن: ًمف وم٘مٞمؾ» صٖمره٤م، ًمف ومذيمر يمٚمثقم، أم اسمٜمتف

: وم٘م٤مًم٧م ؾم٤مىمٞمٝم٤م، قمـ ومٙمِمػ إًمٞمف، هب٤م وم٠مرؾمؾ اُمرأتؽ، ومٝمل روٞم٧م وم٢من إًمٞمؽ، هب٤م

 همػم يٜمٔمر ٓ إٟمف: ىم٤مل ُمـ قمغم يِمٙمؾ وهذا. قمٞمٜمؽ ًمّمٙمٙم٧م اعم١مُمٜملم أُمػم أنؽ ًمقٓ

  .شواًمٙمٗملم اًمقضمف

 .واًمِم٤مومٕمٞم٦م احلٜمٗمٞم٦م ُمذه٥م هق اؾمتِمٙم٤مًمف إمم احل٤مومظ أؿم٤مر اًمذي اًم٘مقل وهذا

 ؾم٤مئر إمم يٜمٔمر: داود وىم٤ملش: »26 - 23/  5»» اًمًٜمـ هتذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل

: واًمث٤مٟمٞم٦م .ويدهي٤م وضمٝمٝم٤م إمم يٜمٔمر: إطمداهـ :رواي٤مت صمالث أمحد وقمـ. ضمًده٤م

 .وٟمحقمه٤م واًم٤ًمىملم يم٤مًمرىم٦ٌم هم٤مًم٤ٌم ئمٝمر ُم٤م يٜمٔمر

 إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن جيقز أنف قمغم ٟمص وم٢مٟمف وهمػمه٤م، قمقرة يمٚمٝم٤م إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر: ًمث٦مواًمث٤م

 ًمف اًمّمح٤مسم٦م وشمٓمٌٞمؼ احلدي٨م، فم٤مهر إمم إىمرب هل اًمث٤مٟمٞم٦م واًمرواي٦م: ىمٚم٧م»! ُمتجردة

 ُم٤م شإمم» اًمٜمٔمر ضمقاز ووضمفش: »434/  7» شاعمٖمٜمل» ذم ىمداُم٦م اسمـ وىم٤مل .أقمٚمؿ واهلل

 اًمٜمٔمر ذم أذن أنف قمٚمؿ قمٚمٛمٝم٤م، همػم ُمـ إًمٞمٝم٤م ٜمٔمراًم ذم أذن ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن هم٤مًم٤ٌم ئمٝمر

 ذم ًمف همػمه ُمِم٤مريم٦م ُمع سم٤مًمٜمٔمر اًمقضمف إومراد يٛمٙمـ ٓ إذ قم٤مدة، ئمٝمر ُم٤م مجٞمع إمم

 إًمٞمٝم٤م اًمٜمٔمر ًمف أبٞمح اُمرأة وٕهن٤م يم٤مًمقضمف، إًمٞمف اًمٜمٔمر وم٠مبٞمح هم٤مًم٤ٌم ئمٝمر وٕنف اًمٔمٝمقر،

 يمت٤مب قمغم وىمٗم٧م صمؿ .شاعمح٤مرم يمذوات ذًمؽ إمم ُمٜمٝم٤م اًمٜمٔمر وم٠مبٞمح اًمِم٤مرع، سم٠مُمر

 وم٤مًم٘مقلش: »45 ص» ي٘مقل سمف وم٢مذا احل٤مُمد، حمٛمد اًمِمٞمخ ًمٗمْمٞمٚم٦م شأب٤مـمٞمؾ قمغم ردود»

 سم٤مًمٖم٦م ضمرأة وهذه .شي٘مٌؾ ٓ سم٤مـمؾ اعمخٓمقسم٦م ُمـ واًمٙمٗملم اًمقضمف همػم إمم اًمٜمٔمر سمجقاز

 جيقز وٓ سمٞم٤مٟمف، ؾمٌؼ يمام ظمالومٞم٦م اعم٠ًمخ٦م أن إذ ُمٜمف، صدوره٤م أترىم٥م يمٜم٧م ُم٤م ُمثٚمف ُمـ

 يمٝمذه ودًمٞمٚمف طمجتف قمـ سم٤مإلضم٤مسم٦م إٓ عمذهٌف اعمخ٤مًمػ اًم٘مقل نسمٌٓمال اجلزم

 إؿم٤مرة، أدٟمك إطم٤مدي٨م إمم ينم مل إٟمف سمؾ ذًمؽ، ُمـ ؿمٞمئ٤م يّمٜمع مل وهق إطم٤مدي٨م،



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   32   اخِلْٓم

 هذه وم٢من شمرى، يمام ظمالومف واًمقاىمع أصال، اًم٘مقل هلذا دًمٞمؾ ٓ أن اًم٘مراء وم٠موهؿ

 خلّمقص خم٤مًمػ هقو ٓ يمٞمػ ومْمٞمٚمتف، ىم٤مل ُم٤م ظمالف قمغم شمدل سم٢مـمالىمٝم٤م إطم٤مدي٨م

 ًمٞمس أنف يٕمٚمؿ وم٘مف ذي يمؾ وم٢من ،شٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم يدقمقه ُم٤م» ش:99» احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

د  وإن» ش:97» احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف اًمدًٓم٦م ذم وُمثٚمف وم٘مط، واًمٙمٗم٤من اًمقضمف ُمٜمف اعمرا

 ،ملسو هيلع هللا ىلص ؾمٜمتف ُمع قمٛمٚمف قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م سمٕمٛمؾ ذًمؽ وشم٠مجد .ششمٕمٚمؿ ٓ يم٤مٟم٧م

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م ًمػمى خلٓمٞمٌتف خت٠ٌم ُمٜمٝمام يمال وم٢من اهلل، قمٌد سمـ سمروضم٤م ُمًٚمٛم٦م اسمـ حمٛمد وُمٜمٝمؿ

 وُمثؾ! وم٘مط واًمٙمٗملم اًمقضمف إمم ًمٚمٜمٔمر ختٌآ أهنام قم٤مىمؾ هبام أومٞمٔمـ ٟمٙم٤مطمٝم٤م، إمم يدقمقه

 ومٝم١مٓء. قمٜمٝمؿ اهلل ريض قمكم سمٜم٧م يمٚمثقم أم ؾم٤مىمل قمـ يمِمػ اًمذي اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 اًمقضمف ُمـ أيمثر إمم ًمٜمٔمرا أضم٤مزوا اًمراؿمد اخلٚمٞمٗم٦م أطمدهؿ اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُمـ صمالصم٦م

 خم٤مًمٗمتٝمؿ اؾمتج٤مز يمٞمػ أدري ومال أقمٚمؿ، ومٞمام اًمّمح٤مسم٦م ُمـ هلؿ خم٤مًمػ وٓ واًمٙمٗملم،

 ُمـ قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م ي٘مٞمٛمقا  أن اًمِمٞمخ سم٠مُمث٤مل وقمٝمدى!  اًمّمحٞمح٦م؟ إطم٤مدي٨م هذه ُمع

 شمث٧ٌم ٓ قمٜمف اًمرواي٦م يم٤مٟم٧م وًمق اًمّمحٞمح٦م، ًمٚمًٜم٦م اشم٤ٌمقم٤م اًمّمح٤مسم٦م ُمـ أطمدا ظم٤مًمػ

 أنف وقمٜمف قمٜم٤م اهلل قمٗم٤م اًمِمٞمخ أُمر قمجٞم٥م وُمـ! اًمؽماويح ريمٕم٤مت قمدد ذم ومٕمٚمقا  يمام

  ذِم  شَمٜم٤َمَزقْمُتؿْ  وَم٢ِمن▬: شمٕم٤ممم اهلل ىم٤مل»: اًمٌح٨م آظمر ذم ىم٤مل
ٍ
ء وهُ  َرْ   إمَِم  وَمُردُّ

ِ
ؾُمقلِ   اهلل  َواًمرَّ

ـفِ  شُم١ْمُِمٜمُقنَ  يُمٜمُتؿْ  إِن ـُ  ظَمػْمٌ  َذًمَِؽ  أظِمرِ  َواًْمٞمَْقمِ  سم٤ِمًمٚمَّ ًَ  وإي٤مه أنٗمًٜم٤م ٜمدقمقوم! ♂ششَم٠ْمِويال َوَأطْم

 وٓ اعمًتٕم٤من واهلل. شمٌٞمٜم٧م ُم٤م سمٕمد اًمًٜم٦م إمم اعم٠ًمخ٦م هذه ورد أي٦م هذه حت٘مٞمؼ إمم

 مج٤مهػم وىمقل اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم إطم٤مدي٨م صح٦م وُمع هذا .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل

 اًمٕمّمقر ذم اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم أقمرض وم٘مد - اًم٤ًمسمؼ ظمالف قمغم - هب٤م اًمٕمٚمامء

 ذم وًمق - ومت٤مهتؿ إمم سم٤مًمٜمٔمر ًمٚمخ٤مـم٥م يًٛمحقن ٓ وم٢مهنؿ ٤م،هب اًمٕمٛمؾ قمـ اعمت٠مظمرة

، ُمٜمٝمؿ، شمقرقم٤م .اًمْمٞمؼ اًم٘مقل طمدود  سمٕمْمٝمؿ أن اًم٤ٌمرد اًمقرع قمج٤مئ٥م وُمـ زقمٛمقا

 يراه٤م أن ي٠مبك صمؿ! ذقمل طمج٤مب سمٖمػم ؾم٤مومرة اًمِم٤مرع إمم سم٤مخلروج ٓسمٜمتف ي٠مذن

 ٔسم٤مءا سمٕمض ه١مٓء ُم٘م٤مسمؾ وذم !اًمِم٤مرع سمثٞم٤مب أهٚمٝم٤م وسملم داره٤م، ذم اخل٤مـم٥م

 إورسمٞملم، ٕؾمٞم٤مدهؿ ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمدا. سمٜم٤مهتؿ قمغم يٖم٤مرون ٓ اًمذيـ اعمًتٝمؽميـ

 واعمّمقر ُمنموع، همػم ؾمٗمقرا ؾم٤مومرات وهـ يّمقرهـ أن ًمٚمٛمّمقر ومٞمًٛمحقن

، يٙمقن وىمد قمٜمٝمـ، أضمٜمٌل رضمؾ  سمزقمؿ اًمِم٤ٌمن، سمٕمض إمم صقرهـ ي٘مدُمـ صمؿ يم٤مومرا
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 ُمٕمٝمؿ، سمٜم٤مهتؿ صقر شمٔمؾو ظمٓم٦ٌم، همػم قمغم إُمر يٜمتٝمل صمؿ ظمٓمٌتٝمـ، يريدون أهنؿ

 ٓ اًمذيـ ًممسم٤مء ومتٕم٤ًم أٓ! إًمٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٔمر اًمِم٤ٌمب طمرارة ئقا وًمٞمٓمٗم هب٤م، ًمٞمتٖمزًمقا 

  .راضمٕمقن إًمٞمف وإٟم٤م هلل وإٟم٤م. يٖم٤مرون

 (.219-214/ 3/3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 خمطوزمته من يرى أن يمؾخاؿمب جيوز ماذا

 خمٓمقسمتف، ُمـ يراه اًمذي راًم٘مد هق ومٞمام خمٓمقسمتف ُمـ يرى أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز ُم٤مذا :مداطمؾة

ؾمٚمٛمٞم٦م ؾمٌٞمٕم٦م ومٕمٚم٧م يمام واحلٜم٤م سم٤مًمٙمحؾ شمتزيـ أن هل٤م وهؾ  اًمٌخ٤مري؟ ذم ورد يمام ٕا

 ذم ضم٤مء وُم٤م ويمٗمٞمٝم٤م، وضمٝمٝم٤م ُمـ أيمثر أُمره٤م وزم وسملم سمٞمٜمف سم٤مشمٗم٤مق يرى أن ًمف ًمٞمس :ايمشقخ

طم٤مدي٨م سمٕمض  إمم يدقمق ُم٤م ُمٜمٝم٤م يرى أنف اُمرأة ظمٓم٦ٌم ٟمٗمًف ذم أخ٘مل عمـ أن قمغم يدل مم٤م ٕا

 .اشمٗم٤مق قمـ وًمٞمس اظمتالس قمـ شمٙمقن اعم٠ًمخ٦م: يٕمٜمل ؾم٤مسمؼ، اشمٗم٤مق دون ذًمؽ وم٢مٟمام ٟمٙم٤مطمٝم٤م

ًم٦م وطمًٌٜم٤م ضم٤مئز، أُمر ذًمؽ أن ؿمؽ ومال اًمٞمدـي ذم واخلْم٤مب اًمٕمٞمٜملم ذم اًمٙمحؾ أُم٤م  د

 اعمرأة؟ هل ُمـ.. طمدي٨م ذًمؽ قمغم

 .ؾمٌٞمٕم٦م :مداطمؾة

ؾمٚمٛمٞم٦م، ؾمٌٞمٕم٦م :ايمشقخ  .ٟمٕمؿ ٕا

 (11:55:13/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 يمؾؿخطوزمة ايمـظر

ة يرى أن ًمٚمرضمؾ جيقز هؾ :مداطمؾة  ؟[ظمٓمٌتٝم٤م يريد اًمتل] اعمرأ

 وضمٝمٝم٤م ُمٜمٝم٤م ومػمى أُمره٤م وزم وسملم سمٞمٜمف اشمٗم٤مق قمـ يم٤من إذا يراه٤م أن جيقز :ايمشقخ

: أقمٜمل ٟمٙم٤مطمٝم٤م، إمم يدقمقه ُم٤م ُمٜمٝم٤م يرى أن ومٞمجقز هل٤م ُمٖم٤مومٚم٦م قمـ يم٤من إذا أُم٤م ويمٗمٞمٝم٤م،

 وًمٞمٝم٤م وسم٢مذن ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ قمـ إُم٤م: طم٤مًمت٤من وم٤محل٤مًم٦م ،وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف ؾم٤مسمؼ اشمٗم٤مق دون ظمٚم٦ًم

 قمغم ًمف، شمٞمن ُم٤م ُمٜمٝم٤م ومػمى ُمٜمٝم٤م وُمٕمروم٦م اشمٗم٤مق دون وإُم٤م وم٘مط، واًمٙمٗملم اًمقضمف ومػمى
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 ذم شمٙمقن يمام يراه٤م وأن أُمره٤م وزم ُمع يتٗمؼ أن أُم٤م وهمػمه، ضم٤مسمر طمدي٨م حيٛمؾ هذا

 .جيقز ٓ ومٝمذا رأؾمٝم٤م قمـ اخلامر واوٕم٦م ُمتٕمري٦م ُمتٌذًم٦م داره٤م قم٘مر

 (11:11:55/ 6 – ضمدة ومت٤موى)

 اظمخطوزمة إلم ايمـظر ضمد

 اًمًٚمًٚم٦م» ذم اعمخٓمقسم٦م إمم اًمٜمٔمر طمد ذم رأجٙمؿ فمٝمر ؿمٞمخ، ي٤م اًم١ًمال :مداطمؾة

 ًمٚمٕم٤مُم٦م يٌلم أن اًمِمٞمخ أراد ًمق وًمٙمـ اعمتخّمّمقن، قمٚمٞمف اـمٚمع ورسمام ،شاًمّمحٞمح٦م

 ي٘مقل؟ ُم٤مذا احلٙمؿ هذا

 اًمًٚمًٚم٦م ذم ُم٤م ؾمتحْم٤مرا أو اؾمتٞمْم٤مح ىمٌؾ اًم١ًمال هذا قمـ أضمٞم٥م أن٤م :ايمشقخ

سم٤مً  أقمٓمل ُم٤م، شمٕمديؾ ومٞمف ضمرى رء ومٞمٝم٤م يٙمقن ىمد أنف أقمت٘مد ٕين اًمّمحٞمح٦م،  ضمقا

 .أظمرى إو٤موم٦م ُمٜم٤م يتٓمٚم٥م اًمٕم٤مم اجلقاب هذا يم٤من إذا ٟمٜمٔمر ذًمؽ سمٕمد صمؿ قم٤مُم٤ًم،

 أن يريدون اًمذيـ ٕن واخل٤مص٦م: اًمٕم٤مُم٦م سملم ومرىم٤مً  أرى ٓ ذقمل، يمحٙمؿ هذا

 اعمِمط يم٠مؾمٜم٤من ؾمقاؾمٞم٦م ؾمقاء ذًمؽ ذم اًمٜم٤مس سمؾ ط،وم٘م اخل٤مص٦م ُمـ ًمٞمًقا  يتزوضمقا 

 .اًمْمٕمٞمػ احلدي٨م ذم ي٘م٤مل ويمام ي٘م٤مل، يمام

 يٜمٓمٚمؼ طمتك اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ُمًٚمؿ يمؾ يٕمرف أن سمد ومال يمذًمؽ إُمر وإذا

 ومًح٦مً  ذًمؽ ذم جيد أنف دام ُم٤م يتٕم٤مـم٤مه أن ُمـ طمرضم٤مً  جيد ومال وقئف، وقمغم أؾم٤مؾمف قمغم

 .وضمؾ قمز اهلل ديـ ذم ويناً 

 ومٞمٝم٤م يراقمك أن جي٥م اًمتل اًمٗمٙمري٦م أو اًمٜمٔمري٦م اعم٤ًمئؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م ٧ًمومٚمٞم 

 ًمٞم٧ًم يٕم٘مٚمقه، ٓ سمام اًمٜم٤مس يمؾ اًمٜم٤مس ٟمحدث ومال واًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜم٤مس ىمدرات

 ُمًٚمؿ يمؾ يٕمرومٝم٤م أن جي٥م قمٛمٚمٞم٦م طمٙمٛمٞم٦م ُم٠ًمخ٦م هل وإٟمام اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ اعم٠ًمخ٦م

 يمؾ ٕن ص٤مًمح، همػم أو ًمحص٤م ُمث٘مػ، همػم أو ُمث٘مػ ُمثالً  هق هؾ اؾمتثٜم٤مء، سمدون

 .يتزوضمقا  أن يٜمٌٖمل ه١مٓء



٦ٌَم   33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 وأن اخلػم قمغم اًمٜم٤مس يدل أن يريد اًمذي ومٕمغم قم٤مُم٤ًم، طمٙمامً  هلؿ اًمِم٤مرع ىم٤مل وم٢مذا

ق ٓ اخلػم، يٕمٚمٛمٝمؿ  ضمقايب هذا. واخل٤مص٦م اًمٕم٤مُم٦م سملم اعم٠ًمخ٦م هذه ٟمٗمس ذم يٗمرِّ

 .قم٤مم يمجقاب

 إطم٤مدي٨م ٚم٦مؾمٚمً» ذم ضم٤مء اًمذي ُم٤م شمًتحي أن٧م هؾ: ٕؾم٠مل أقمقد أن

 .شمٗمْمؾش. اًمّمحٞمح٦م

 أخ٘مك إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمقل احلدي٨م شمّمحٞمح ذم ؿمٞمخ ي٤م ذيمرشمؿ :مداطمؾة

 ٟمٙم٤مطمٝم٤م إمم يدقمقه ُم٤م إمم يٜمٔمر أن اؾمتٓم٤مع وم٢من اُمرأة، ظمٓم٦ٌم أطمديمؿ ىمٚم٥م ذم اهلل

 ش.شمٕمٚمؿ ٓ يم٤مٟم٧م وإن ومٚمٞمٗمٕمؾ،

 .ٟمٕمؿ إي :ايمشقخ

 أنف اًمنمقمل احلٙمؿ احلدي٨م هذا ُمـ اؾمتِمٗم٤موم٤مً  يٕمٜمل وشم٤مسمٕم٧م ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

ْٕمر يرى أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز  .يرى أن ًمف وجيقز ًمٚمٛمرأة اًمِمَّ

 . ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م ُمـ أيمثر ُمٜمٝم٤م يرى :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ذًمؽ؟ ُمـ أيمثر شمذيمر هؾ. ـمٞم٥م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .أذيمره اًمذي هذا :مداطمؾة

 .أتٌٜم٤مه أزال ٓ شمذيمره اًمذي هذا. إيف :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م قمٓمٚمٜم٤م وإٓ سمف، ٟمٗمتل أن إٓ يًٕمٜم٤م وٓ :ايمشقخ

 .اًمٜم٤مس سمٕمض قمغم شمًتقزم ُمذهٌٞم٦م ًمٕمّمٌٞم٦م

 مم٤م أيمثر اعمٕمّمقم همػم سم٠مىمقال ُمت٠مثريـ قم٤مدةً  يٙمقٟمقن إؾمػ ُمع اًمٜم٤مس وه١مٓء 

 أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ًمٚمح٘مٞم٘م٦م ىمٚم٥م وهذا اعمٕمّمقم، اًمٜمٌل سم٠مىمقال ُمت٠مثريـ يٙمقٟمقن هؿ

 .ىم٤مئامً  يّمٚمح اًم٤ًمسمؼ يبضمقا  وم٢مذاً . هب٤م يتٚمٌس
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 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

  إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن سم٠مس ٓ ًمٙمـ :ايمشقخ
ٍ
 اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هذه ذم ٟمنمه يٗمٞمد ىمد رء

 .اعمٙم٤من ذاك ذم سمذايمريت ي٤ًمقمدٟم٤م قمكم إخ ومٚمٕمؾ ُمٙم٤من، همػم ذم أو هٜم٤مك ذيمرت يمٜم٧م

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 أيب سمـ قمكم وسم٤مسمٜم٦م اخلٓم٤مب سمـ سمٕمٛمر شمتٕمٚمؼ ىمّم٦م هٜم٤مك ذيمرت يمٜم٧م آه، :ايمشقخ

 ٕنف إي٤مه٤م ظمٓمٌتف ذم هق ًمٞمس أنف وذيمر قمكمّ  ُمـ ظمٓمٌٝم٤م أنف يمٚمثقم، سم٠مم اعمًامة ـم٤مًم٥م

 أبٞمٝم٤م ُمع وم٤مشمٗمؼ اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ىمري٤ٌمً  يٙمقن ًمٙمل وإٟمام اًمزواج: إمم سمح٤مضم٦م

 إًمٞمف قمكم وم٠مرؾمٚمٝم٤م ٓ، وإٓ شمزوضمٝم٤م أقمجٌتف وم٢من إًمٞمف، يرؾمٚمٝم٤م أن ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم

 . ظمدك ًمّمٗمٕم٧م اعم١مُمٜملم أُمػم أنؽ ًمقٓ: ًمف وم٘م٤مًم٧م ؾم٤مىمٝم٤م قمـ ومٙمِمػ

 اًمٜمٔمر أو اًمرؤي٦م أن قمغم هب٤م، واؾمتِمٝم٤مد يم٢ميٜم٤مس اًم٘مّم٦م هذه ذيمرت يمٜم٧م أن٤م

 هٜم٤مك، سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ذيمرهت٤م يمٜم٧م أطم٤مدي٨م ُمـ همػمه وذم احلدي٨م، ذاك ذم ذيمره ضم٤مء اًمذي

 هذه سمدًمٞمؾ ًمؽذ ُمـ أيمثر إمم وإٟمام واًمٙمٗملم، اًمقضمف إمم اًمٜمٔمر وم٘مط اعم٘مّمقد ًمٞمس

 . اًم٘مّم٦م

 .اًمٕمً٘مالين طمجر اسمـ احل٤مومظ يمت٤مب ُمـ ٟم٘مالً  يقُمئذٍ  اًم٘مّم٦م هذه أن٤م ؾُمْ٘م٧ُم 

 .قمٚمٞمف ؾمٙم٧م ويم٤من اًمرزاق، ًمٕمٌد قمزاه يم٤من وهق طمجر اسمـ يمت٤مب ُمـ ٟم٘مٚمتف إثر ومٝمذا

 ؾمٙم٧م سمام يقصمؼ أنف اًمٕمٚمؿ هذا ذم ًمتْمٚمٕمف طمجر اسمـ ًمٚمح٤مومظ سم٤مًمٜم٦ًٌم واًم٘م٤مقمدة 

 اًمرزاق قمٌد يمت٤مب ـمٌع ذًمؽ سمٕمد صمؿ اًمث٘م٦م، هذه قمغم ضمريٜم٤م ومٜمحـ اًمرواي٤مت، ُمـ قمٚمٞمف

 ُمٜمف واؾمت٘مٞمٜم٤م إصؾ إمم رضمٕمٜم٤م ومٚمام اًم٘مّم٦م، هذه ٟم٘مؾ ُمٜمف هق اًمذيش اعمّمٜمػ»

 .ي٘م٤مل يمام اًمًقاىمل ُم٤مذا؟ قمـ سمذًمؽ اؾمتٖمٜمٞمٜم٤م

 .ٟمٕمؿ إي :مداطمؾة

 ،شاًمٗمتح» ُمـ ٟم٘مٚمٜم٤مه يقم يقُمئذٍ  أجديٜم٤م سملم يٙمـ مل اًمذي اًمًٜمد قمغم وىمٗمٜم٤م :ايمشقخ

 . أن حييين ٓ آظمر رء ومٞمف ورسمام اٟم٘مٓم٤مع ومٞمف اًمًٜمد سم٠من زم تٌلموم
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 ُمع إٓ ٟمذيمره٤م أن سمٕمد ومٞمام ًمٜم٤م جيقز ٓ وأنف صم٤مسمت٦م، همػم اًم٘مّم٦م أن ًمدي صم٧ٌم اعمٝمؿ

 .ُم٤م ُمٙم٤منٍ  ذم ذًمؽ ومٕمٚم٧م ىمد وًمٕمكم وٕمٗمٝم٤م سمٞم٤من

 ؿمٞمخٜم٤م؟ اًمث٤مًم٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م :مداطمؾة

 واوح؟. اجلقاب أول ذم ُمٜمف حتٗمٔم٧م اًمذي هذا اإلؾمٜم٤مد، وٕمٞمػ :ايمشقخ

 .ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

 . ـمٞم٥م :ايمشقخ

 [.يمالُمف إقم٤مدة اًمِمٞمخ ُمـ ـُمٚم٥م] :مداطمؾة

 سمـ قمٛمر سمٙمِمػ اعمتٕمٚم٘م٦م اعمذيمقرة اًم٘مّم٦م: اًم٤ًمسمؼ ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل :ايمشقخ

 ذم إؾمٜم٤مده٤م قمغم وىمٗمٜم٤م أن سمٕمد زم شمٌلم ؾم٤مىمٝم٤م، قمـ يمِمٗمف يمٚمثقم أم ظمٓمٞمٌتف قمـ اخلٓم٤مب

 سم٠منش اًمرزاق قمٌد ُمّمٜمػ» وهق أٓ إًمٞمف[ قمزا . ]طمجر اسمـ احل٤مومظ يم٤من اًمذي اعمّمدر

 شمٚمؽ قمٜمد ٟم٘مػ أن ذًمؽ ُمـ وًمزم طمج٦م، سمف شم٘مقم ٓ ُمٜم٘مٓمع وٕمٞمػ اإلؾمٜم٤مد

 اعمجٚمد وذمش اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم سمٕمْمٝم٤م ذيمرت يمٜم٧م اًمتل إطم٤مدي٨م

 أن ٌتٝم٤مظمٓم قمغم قم٤مزم هق ُمـ إمم يٜمٔمر أن ًمٚمخٓمٞم٥م أن: شمٗمٞمد وهل آٟمٗم٤ًم، إًمٞمف اعمِم٤مر

 .ُمٜمٝم٤م قمٚمؿ دون ذًمؽ وًمٙمـ داره٤م، قم٘مر ذم يم٤مٟم٧م وًمق قم٤مدةً  ُمٜمٝم٤م يٌدو ُم٤م إمم يٜمٔمر

 ُم٤م ُمٜمٝم٤م يرى أن قمغم حم٤مرُمٝم٤م، ُمـ سمٛمحي وًمق ظمٓمٞمٌتف، ُمع اخلٓمٞم٥م يتٗمؼ أن أُم٤م

 وىمد اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘مّم٦م إٓ قمٚمٞمف دًمٞمالً  ٟمٕمٚمؿ ٓ مم٤م ومٝمذا ُمٜمٝم٤م، يرى أن ًمألضمٜمٌل جيقز ٓ

 .قمٜمٝم٤م ٜم٤مرضمٕم وىمد وٕمٗمٝم٤م، ًمٜم٤م شمٌلم

 هبذا يٕمٜمل شمٙمقن ًمـ سمٕمٚمٛمٝم٤م اًمرؤي٦م، ومٞمٝم٤م ًمتتؿ اًمٙمٞمٗمٞم٦م: هٜم٤م اًم٤ًمئؾ :مداطمؾة

 .أطمد ومٞمف يراه٤م ٓ آُمـ ُمٙم٤من ذم أو سمٞمتٝم٤م ذم إٓ اًمقوع

 سم٤مًمقوع قمالىمتف هذا وإٟمام سم٤مًمٗم٘مف قمالىم٦م ًمف ًمٞمس أنف أقمت٘مد هذا :ايمشقخ

 يرىمٌٝم٤م يم٤من اًمّمح٤ميب؟ ذًمؽ رأى يمٞمػ: ومٛمثالً . اًمٌالد ُمـ سمٚمد يمؾ ذم آضمتامقمل

 يٕمٜمل ًمٞمس أُمر هذا همًٞمٚمٝم٤م، شمٜمنم وهل داره٤م ؾمٓمح قمغم وهل يراه٤م أن ويؽمىم٥م
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 يمٞمػ اًم١ًمال هذا ُمثؾ شمقضمف ُم١ماظمذة وٓ طمتك اًمٕمٍم هذا دون اًمٕمٍم سمذًمؽ ظم٤مص٤مً 

 .اًمزُم٤من ذاك ُمـ سمٙمثػم أجن أن رؤيتٝم٤م إن يراه٤م،

 نمٟم طمتك صٕم٥م يٕمٜمل أن أؾمت٤مذي اعمٚمتزُم٤مت اعمحج٤ٌمت....  :مداطمؾة

 .خترج أن اًمّمٕم٥م ُمـ ُمٙمِمقوم٦م يم٤مٟم٧م إن سمٞمتٝم٤م، ذم اًمٖمًٞمؾ

 .ٟمٌٖمل ُم٤م ذًمؽ :ايمشقخ

 ....  ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

 أي. اًمنمقمل اًمٜمص ٟمخ٤مًمػ أن يًتدقمل ٓ ذًمؽ ًمٙمـ ٟمٌٖمل، ُم٤م ذاًمؽ :ايمشقخ

 اًمّمٞم٤مد إمم يٕمقد إُمر هذا ُمٜمٝم٤م؟ قمٚمؿ دون رؤيتٝم٤م إمم يتقصؾ هق ومٙمٞمػ ٟمٕمؿ،

 .اح٤مهر

 أنف واضم٥م ٓزم أُمر يم٠منف أن آظمره ذم ئمٝمر يٕمٜمل: ١مالاًمً، ٟم٘مٓم٦م ذم :مداطمؾة

 يمٌػم؟ ظمٓمر هق ُم٤م يٕمٜمل اًمّمقرة هبذه ٟمٔمر ُم٤م إذا يِمقف، يمٞمػ وإٓ يٜمٔمر

 .رظمّم٦م هذه :ايمشقخ

 . اًم٤ٌمب هذا ُمـ يٕمٜمل رظمّم٦م. ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 جيقز احل٤مًم٦م هذه ذم أُم٤م أصاًل، اًمٜم٘مؾ جيقز ٓ إم، ًمؽ شمٜم٘مؾ أنف اًم١ًمال :ايمسائل

 .ٟم٘مؾ

 .صح هذا :يمشقخا

 .ويمذا....  ؿمٕمره٤م وصػ قمـ اعمح٤مرم ُمـ قمٛمتؽ أظمتؽ، أُمؽ، :مداطمؾة

ش قمقاروٝم٤م ؿمٛمل: »وم٘م٤مل اُمرأة ظمٓم٥م اًمرؾمقل أن اًمًٜم٦م ذم صم٤مسم٧م وهذا :ايمشقخ

 .(3)ٟمًٞم٧م واهلل ُم٤مذا وُمدري

 قمجقزة يم٤مٟم٧م إذا ظم٤مص٦م أم ًمف اًمقاطمد أن إظمرى سم٤مًمٓمري٘م٦م يٕمٜمل ومٛمٛمٙمـ

                                                           

 قمقاروٝم٤م، ؿمٛمل»: وم٘م٤مل ضم٤مري٦م إمم شمٜمٔمر ؾمٚمٞمؿ أم أرؾمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن أنس طمدي٨م أراد اًمِمٞمخ أن ئمٝمر ( 3)

 .3275 رىمؿ اًمْمٕمٞمٗم٦م ذم وٕمٗمف اًمِمٞمخ أن إٓ. وهمػمه( 5/253» امحد أظمرضمف( قمرىمقهب٤م إمم واٟمٔمري
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 يٕمٜمل ويمٞمػ اًمٙمتػ شم١ميمؾ يمٞمػ شمٕمرف يٕمٜمل ٗمريت٦مقم اًمِم٤مم ذم قمٜمٝم٤م ي٘مقًمقا  ُم٤مهرة

 ُمـ ؾمٌٞمؾ ومٝمذا. آظمره إمم ظمٗمتٝم٤م، وشمٕمرف ُمٜمٝم٤م وشمت٘مرب اخلٓمٞم٦ٌم ُم٤مذا؟ قم٘مؾ شمذه٥م

 . اًمًٌؾ

 ( 11: 38: 51/   533/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 53: 13/   533/  واًمٜمقر اهلدى)

 زواصمفا فمعم ايمعزم فمـد ايمػتاة رؤية دم اظممموع ايمؼدر

 زواضمٝم٤م؟ قمغم اًمٕمزم قمٜمد اًمٗمت٤مة رؤي٦م ذم اعمنموع اًم٘مدر هق ُم٤م :مداطمؾة

 اًمٌٜم٧م ُمع وًمٞمس أُمره٤م ووزم اًمٌٜم٧م ُمع سم٤مشمٗم٤مق رؤي٦م: رؤيت٤من اًمرؤي٦م :ايمشقخ

 يرى أن جيقز ٓ اًمرؤي٦م هذه ذم أُمره٤م، ووزم وأهٚمٝم٤م اًمٌٜم٧م ُمع سم٤مٓشمٗم٤مق رؤي٦م وم٘مط،

 آظمره٤م، إمم اًمِم٤مرع إمم اًمًقق إمم داره٤م ُمـ ظمروضمٝم٤م قمٜمد ُمٜمٝم٤م يرى ُم٤م إٓ ُمٜمٝم٤م

 .وم٘مط واًمٙمٗملم اًمقضمف: أقمٜمل

 ٟمًٛمٞمف أن يٛمٙمٜمٜم٤م ٟمقع وهذا اًمٗمت٤مة، قمٚمؿ دون رؤي٦م: إظمرى واًمرؤي٦م

 ىمٚمٌف ذم ُأخ٘مل ُمـ إمم اخل٤مـم٥م يٜمٔمر أن وهق ُمنموع، اظمتالس اعمنموع، سم٤مٓظمتالس

 دون ضم٤مئز هذا قمٜمف، ُمٜمٝم٤م همٗمٚم٦م ذم ُمٜمٝم٤م يرى أن ُمـ متٙمـ ُم٤م إًمٞمٝم٤م ومٞمٜمٔمر هب٤م، اًمتزوج

 اًمّمح٤مسم٦م سمٕمض قمـ صم٧ٌم يمام ؾم٤مسمؼ، اشمٗم٤مق دون ُمٕمٞمٜم٦م فمروف ذم يٛمٙمـ وهذا حتديد،

ة إمم سمٍمه يقضمف وهق ُرِئل أنف  ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م ُيًٛمك وهذا داره٤م، ؾمٓمح ذم اُمرأ

 .اًمٖمًٞمؾ قمٚمٞمف يٜمنم اًمذي اًمًٓمح: أي سم٤معمنمىم٦م،

ة شمرى وم٘مد  ئ٤مً ؿمٞم يرى ىمد ذراقمٝم٤م، ُمـ ؿمٞمئ٤مً  يرى ىمد إًمٞمٝم٤م، اًمٜم٤مفمر أيمد إذا ومٞمام اعمرأ

 ىُمْؾ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ي٠ميت قمٜمٝم٤م همري٤ٌمً  يم٤من وم٢من وؿمٕمره٤م، ورأؾمٝم٤م قمٜم٘مٝم٤م ُمـ

قا  ًمِْٚمُٛم١ْمُِمٜملِمَ  ـْ  َيُٖمْمُّ  هٜم٤م ومٝمق ٟمٙم٤مطمٝم٤م ذم هقًى  ًمف يم٤من وإن ،[51:اًمٜمقر♂ ]َأبَّْم٤مِرِهؿْ  ُِم

 .ٓ أو هب٤م يتزوج أن ٟمٗمًف ذم ي٘مع أن ًم٘مّمد إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر أن ًمف يًٛمح



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   21   اخِلْٓم

 شمزوج أنف ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ذيمر أنف وهق أظمر، ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة طمدي٨م ضم٤مء هٜم٤م وُمـ

ةً  : ًمٗمظ وذم ،شؿمٞمئ٤مً  إنّم٤مر أقملم ذم وم٢من إًمٞمٝم٤م؟ ٟمٔمرت هؾ: »ىم٤مل إنّم٤مر، ُمـ اُمرأ

 .ىم٤مل يمام أو واًمؼميم٦م، اخلػم ومٞمٝم٤م ووضمدت ومتزوضمتٝم٤م، إًمٞمٝم٤م ومٜمٔمرت: ىم٤مل ،شؿمٞمٜم٤مً »

ة إمم واًمٜمّٔمرة اًمرؤي٦م: إذاً  د اًمتل اعمرأ  أهٚمٝم٤م ُمع سم٤مٓشمٗم٤مق ي٦مرؤ رؤيت٤من، ظمٓمٌتٝم٤م يرا

 إظمرى اًمرؤي٦م أُم٤م وم٘مط، واًمٙمٗملم اًمقضمف ىمرص ُمٜمٝم٤م يرى أن إٓ جيقز ومال وذوهي٤م،

 .شمٗمْمؾ. طمدود هل٤م ومٚمٞمس

 سمت٠مذن إذا وًمٙمـ وضمٞمدة، ـمٞم٦ٌم إؾمئٚم٦م ىمراءة يٕمٜمل، ؾمٛمح٧م ًمق ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

 .شمتٙمرم يٕمٜمل، ًمف شم٠مذن اؾمتٗم٤ًمر اإلضم٤مسم٦م طمقل ُمالطمٔم٦م قمٜمده اًمذي ؿمٞمخ ي٤م

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 ...سمقضمٝمٝم٤م شمٔمٝمر أن ًمٚمٛمرأة جيٞمز ٓ اًمٕمٚمامء سمٕمض أن :مداطمؾة

 ... حم٤مرضات قمٚمٞمٝم٤م قم٤مُمٚملم هذه :ايمشقخ

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ؾمػماه٤م أن يمٞمػ قمٗمقاً، ٓ :مداطمؾة

 أن٤م؟ شم٠ًمخٜمل أو هؿ شم٠ًمخٝمؿ هذا :ايمشقخ

 قمٜمدهؿ أدًم٦م قمٜمديمؿ ُمثٚمام أدًم٦م قمٜمدهؿ اًمٕمٚمامء ٕن ٟمقومؼ: أن ٟمريد يٕمٜمل :مداطمؾة

 .وإضم٤مسمتٝمؿ ؿمٞمخٜم٤م إضم٤مسمتٙمؿ سملم ٟمقومؼ أن ومٜمريد ٦م،أدًم

 ُم٤مذا؟ قمغم هؿ، أدًم٦م قمٜمدهؿ ُم٤م... :ايمشقخ

٤َم َي٤م▬ :مداطمؾة ِلُّ  َأهيُّ َْزَواضِمَؽ  ىُمْؾ  اًمٜمٌَّ   َوسَمٜم٤َمشمَِؽ  ِٕ
ِ
٤مء ًَ
♂ عْم١ُْمُِمٜملِمَ ا َوٟمِ

 [.39:إطمزاب]

سمف أقمٓمٞمتؽ اًمذي هذا :ايمشقخ  .قمٚمٞمٜم٤م ودوسمٚم٧م ؾمٚمٗم٤مً  ضمقا

 .ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداطمؾة

 .حم٤مرضات ومٞمٝم٤م وأخ٘مٞمٜم٤م يمت٤مسم٤ًم، ومٞمٝم٤م ُم١مًمٗملم :ايمشقخ



٦ٌَم   23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 رؤيت٤من، اًمرؤي٦م إن شم٘مقل أن أن٧م يمٞمػ ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ًمٚمٗم٤مئدة ـمٞم٥م، :مداطمؾة

 .صمالصم٦م يٙمقٟمقا  ممٙمـ

 يٙمقن؟ ٓ أن ويٛمٙمـ. اًم٘م٤مقمدة ظم٤مًمٗم٧م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أن٧م :ايمشقخ

 .يٙمقن ٓ أن ممٙمـ ص٤مر أن :مداطمؾة

 .اًمث٤مًم٨م هق :مداطمؾة

 .صم٤مًمث٦م هٜم٤مك يٙمقن يٛمٙمـ ىمقًمؽ ُمـ اًمٗم٤مئدة ُم٤م: إذاً  :ايمشقخ

 .يراه٤م ٓ أنف صم٤مًم٨م طمٙمؿ أىمقل أريد يٕمٜمل :مداطمؾة

 .يٛمٙمـ شم٘مقل أن٧م :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م أيمٞمد سمؾ :مداطمؾة

 .أيمٞمد :ايمشقخ

 .يره٤م مل هق رؤيت٤من، اًمرؤي٦م أنف سمام :مداطمؾة

 سم٘مقًمؽ؟ ي٘مقل ُمـ ظمٞم٤مًٓ، شمٌح٨م ٓ :ايمشقخ

 .أن حمؾ ًمف اًم٘مقل هذا أن أقمٚمؿ واهلل ى،ير ؾمٛمع ُمـ يمؾ واهلل :مداطمؾة

 اًم٘مقل؟ هذا هق ُم٤م :ايمشقخ

 .رؤيت٤من اًمرؤي٤م إن :مداطمؾة

 .يٙمٗمل واطمدة ُمرة دم٤موسمٜمل ٓ هيديؽ اهلل اًمث٤مًمث٦م، اًمرؤي٦م ٓ، ٓ، :ايمشقخ

 .صم٤مًمث٦م هٜم٤مك ًمٞمس :مداطمؾة

 .صم٤مًمث٦م هٜم٤مك أن ىمٚم٧م أن٧م :ايمشقخ

 .ي٤مؿمٞمخ أىمقل أريد طمٙمؿ، ىمقل يٕمٜمل :مداطمؾة

 صم٤مًمث٦م؟ دوسمٚم٦م صم٤مًم٨م، طمٙمؿ :شقخايم



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   22   اخِلْٓم

 ..يٕمٜمل :مداطمؾة

 وٓ صم٤مًمث٦م رؤي٦م هٜم٤مك ًمٞمس اًمث٤مًم٨م، واحلٙمؿ اًمث٤مًمث٦م اًمرؤي٦م سملم اًمٗم٤مئدة ُم٤م :ايمشقخ

 .صم٤مًم٨م طمٙمؿ

 .ؿمٞمخٜم٤م شمقومؼ شمًتٓمٞمع :مداطمؾة

 .ًمٚمدوسمٚم٦م داقمل وٓ ىمٚمٌؽ ذم سمام أومض هيديؽ، اهلل ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ايمشقخ

 أظمريـ؟ اًمٕمٚمامء وومتقى هب٤م شم٘مقًمقن لاًمت اًمٗمتقى سملم شمقومٞمؼ ٟمريد :مداطمؾة

 .اًمِمٞمخ شم٠ًمل ٓ هؿ، اؾم٠مخٝمؿ :مداطمؾة

 .اًمِمٞمخ ًمٜم٤م يقومؼ أن ٟمريد ٟم٠ًمخٝمؿ أن ٟمريد ٓ ٓ، :مداطمؾة

 .ؾم٘مٓم٧م اخلٌػم قمغم :مداطمؾة

د أن٧م سمس اًم٤ٌمل، ـُمقًَم٦م ي٤م جيٞمٌؽ اهلل :ايمشقخ  اًم٘مقٓن مه٤م ُم٤م: ؾم١ماًمؽ طمدِّ

 سمٞمٜمٝمام؟ اًمتقومٞمؼ ُمٜمل شمٓمٚم٥م اًمٚمذان

 أراه٤م؟ أن ؾم٠مؾمتٓمٞمع يمٞمػ وقمدُمف، اًمقضمف يمِمػ :ةمداطمؾ

 ..هؿ اؾم٠مخٝمؿ :ايمشقخ

 [ؾمالطمل أخ٘مٞم٧م] :مداطمؾة

 .ؾمالطمؽ أخ٘مٞم٧م :ايمشقخ

 .أؾم٠مخٝمؿ اهلل ؿم٤مء إن وم٠من٤م هؿ، اؾم٠مخٝمؿ زم شم٘مقل ٕنؽ ؾمالطمل: أخ٘مٞم٧م :مداطمؾة

 .قمٜم٤م هم٤مئٌلم وهؿ اجلامقم٦م ٟمٜمّمٗمٝمؿ دقمٜم٤م ـمٞم٥م، :ايمشقخ

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :مداطمؾة

 قمٜمٝمؿ؟ شمٗمٝمؿ ُم٤مذا أن٧م :ايمشقخ

ة ُمـ ئمٝمر ٓ أنف أومٝمؿ اًمذي :مداطمؾة  أنتؿ اًمذي اًمقىم٧م ذم ويمٗمٞمٝم٤م وضمٝمٝم٤م اعمرأ

 .واًمٙمٗملم اًمقضمف إفمٝم٤مر شمٌٞمحقا 



٦ٌَم   25 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 رسمط؟ هٜم٤مك ًمٞمس أو سم٤مخلٓم٦ٌم، يتٕمٚمؼ سمام اعمقوقع ارسمط ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .رء إفمٝم٤مر جيٞمزوا أهنؿ أطمٗمظ ٓ :مداطمؾة

 ظمالف ٓ ىمقًملم سملم اًمتقومٞمؼ ُمٜمل شمٓمٚم٥م يمٞمػ ظمالف، هٜم٤مك ًمٞمس إذاً  :ايمشقخ

 سمٞمٜمٝمام؟

 إفمٝم٤مر قمدم يتٌٜمك زيل واطمد يم٤من ًمق ومٞمام ًمٚم٤ًمُمٕملم شمقوم٘مقا  يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ًمٜم٤م يٜمٔمرون اًمٜم٤مس يمٛمًٚمٛملم ٟمحـ يمٞمػ إفمٝم٤مر، يتٌٜمك وواطمد اًمقضمف،

 .يمٛمًٚمٛملم شم٘مقل ٓ :ايمشقخ

 .ُمًٚمٛملم :مداطمؾة

 .ُمًٚمٛملم سمّمٗمتٜم٤م :ايمشقخ

 أن سملم ًمٜم٤م ووم٘مقا  شمٔمٝمر، ٓ وهٜم٤م أفمٝمر، هٜم٤م ي٘مقًمقا  قمٚمامؤيمؿ ي٘مقًمقا  :مداطمؾة

 .شمٔمٝمر ٓ أو شمٔمٝمر

 .هذا إؿمٙم٤مل هٜم٤مك ًمٞمس :ايمشقخ

 إذا ظم٤مص٦م اعمخ٤مًمٗملم، قمغم ٟمحٛمؾ ٓ اإلؾمالم أدب ُمـ ٕنف قمٜمٝمؿ: أضم٤موسمؽ أن٤م

 .اضمتٝم٤مد قمـ يم٤من

 ىمؾ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمرؤي٦م ذم ىمٚمٜم٤م ُم٤م ٟمحـ اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمرؤي٦م ذم ٟمحـ ٟم٘مقل يمام ي٘مقًمقن هؿ

 .ٓ أو ٟمٕمؿ

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .إصؾ هق هذا هؾ :ايمشقخ

 .ٓ :مداطمؾة



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   24   اخِلْٓم

 هذا شمريمٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ قمقرة، ويمٗمٞمٝم٤م اعمرأة وضمف ي٘مقًمقن هؿ يمذًمؽ :ايمشقخ

 وضمٝمٝم٤م ُمٜمٝم٤م يرى أنف ومت٤مةً  خيٓم٥م أن يريد اًمذي أن أظمرى أدًم٦م قمٜمدٟم٤م ٕن إصؾ:

 اعمِمٙمٚم٦م؟ هل ُم٤م. ويمٗمٞمٝم٤م

ضمٜم٤م وم٘مد أوئلؽ متثؾ أن٧م وم٢مذا  وضمف أن شمرى يمٜم٧م إذا أن٧م ًمؽ ٤مىمٚمٜم قمٜمؽ، ومرَّ

 أن شمتٌٜمك اًمذي أن٧م قمٜمدك ُم٤مٟمع ومال خيٓمٌٝم٤م، أن يريد ظم٤مـم٥م ومج٤مءك قمقرة، اًمٌٜم٧م

 ؾمٛمٕم٧م يمام ًمٚمٛمٖمػمة ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ٕن وضمٝمٝم٤م: يرى أن ُمـ قمقرة اعمرأة وضمف

ةً  ظمٓم٧ٌم إين: ىم٤مل ح٤م آٟمٗم٤ًم،  أقملم ذم وم٢من إًمٞمٝم٤م: ٟمٔمرت هؾ: ىم٤مل إنّم٤مر، ُمـ اُمرأ

 .ؿمٞمئ٤مً  إنّم٤مر

 .وضمٝمٝم٤م إمم إًمٞمٝم٤م ٟمٔمر: إذاً 

 ي٤م اًمث٤مٟمٞم٦م وٓ إومم اًمرؤي٦م يٕمٜمل إًمٞمٝم٤م وٟمٔمر ذه٥م إًمٞمٝم٤م، ذه٤مسمف هذا :مداطمؾة

 ؿمٞمخ؟

 .اعمقوقع قمـ شمنمد ٓ :ايمشقخ

 قمقرة، اعمرأة وضمف أن يرون أهنؿ وهؿ ُمٕمٝمؿ، أن٧م اًمذي اجلامقم٦م قمـ أضم٤موب أن٤م

 .وضمٝمٝم٤م ىير أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز ىمقهلؿ وسملم هذا رأهيؿ سملم ٟمقومؼ ومٜمحـ

 .ؿمٞمخ ي٤م سمف ي٘مقًمقن هؿ :مداطمؾة

 .هٙمذا أىمقل أن٤م :ايمشقخ

 .اًمٌداي٦م ذم سمف ي٘مقًمقن ٓ أهنؿ ىم٤مل هق :مداطمؾة

 .اًمث٤مًم٨م سم٤مًم٘مقل ي٘مقل ُمـ اًم٤ًمقم٦م شمٚمؽ ذم ًمف ىمٚم٧م أن٤م :ايمشقخ

 .ومٞمؽ ي٤ٌمرك اهلل شمٙمرُم٧م، ًمق ُمالطمٔم٦م ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 يٕمجٌف ٓ صمؿ اسمٜمتل وضمف أريف وأن٤م ٥ماخل٤مـم ي٠ميت ح٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن :مداطمؾة

 .اًمٜم٤مس قمٜمد طمرضم٤مً  ي٥ًٌم هذا أن وهٙمذا،.. واًمراسمع وأظمر يٜمٍمف،



٦ٌَم   23 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 .ه١مٓء ُمع وٓ ه١مٓء ُمع ٓ أن٧م اهلل، ؾم٤محمؽ :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م قمٚمٛمتٜم٤م سمٕمدُم٤م :مداطمؾة

 اسمتٚمٞم٧م طمٞمٜمام إجل٤مءً  إًمٞمف أخجئ٧م ُم٤م يٙمـ مل ُمقوققمؽ سم٠من أؿمٕمر أن٤م :ايمشقخ

 .طمٙمامً  وٓ طم٤مًم٦م ٓ صمؿ صم٤مًمث٤ًم، طمٙمامً  ؾمٛمٞمتٝم٤م وشم٤مرة ،صم٤مًمث٦م طم٤مًم٦م ومذيمرت

َـّ  ُيْدٟملِمَ : ▬أي٦م ذيمرت طمٞمٜمام ٟمٗمز ذم يٚم٘مك ـْ  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ  ُِم ♂ ضَمالسمِٞمٌِِٝم

 قمٚمٞمؽ ٟمحجر ٓ ومحتك صم٤مين، ىمّمد إمم وحتقل رء ىمّمدك يم٤من أنف ،[39:إطمزاب]

 إي٤مه٤م؟ ذيمرك ُمـ ىمّمدك يم٤من ُم٤مذا أي٦م هذه ٟمْم٤مي٘مؽ، وٓ

 .اًمقضمف ٤مءهمٓم :مداطمؾة

 شم٘مقل؟ أن شمريد ُم٤مذا يٕمٜمل اًمقضمف، همٓم٤مء ُمٕمروف :ايمشقخ

 .اًمقضمف همٓم٤مء قمغم سم٤مٔي٦م حيتجقن اجلامقم٦م أن يٕمٜمل

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 يث٧ٌم وهق اًمقضمف، همٓم٤مء قمغم أي٦م هبذه آؾمتدٓل يتٌٜمك إٟم٤ًمٟم٤مً  أفمـ ُم٤م :ايمشقخ

 . طمٔمف جيرب ذًمؽ يرى يم٤من وُمـ اًمٌح٨م، ظم٤ممت٦م ذم آؾمتدٓل هذا قمغم

 ٟمٕمٛمؾ ٟمحـ دقمٜم٤م اًمقضمف، همٓم٤مء شمٕمٜمل أي٦م إن ومٚمٞم٘مؾ همػمك، وٓ أن٧م يمٜم٧م إن

 يٕمٜمل ٟمٙمقن وُم٤م يٕمٜمل، يرشم٤مح سم٤مًمؽ طمتك أن٧م، ظم٤مـمرك أضمؾ ُمـ قمٛمٚمٞم٤مً  درؾم٤مً 

 صمؿ أنٗمؽ، رهمؿ إًمٞمف ست رء إمم إًمٞمف، ُمتقضمٝم٤مً  يمٜم٧م اًمذي اهلدف قمـ سومٜم٤مك

 .اًمقضمف ٤مءهمٓم قمغم شمدل أهن٤م أي٦م شمتٌٜمك أن٧م ومٝمؾ قمٜمف، شمراضمٕم٧م

 .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .أن٧م هق هذا يٜم٘مض ُمـ أول ضمدًا، مجٞمؾ :ايمشقخ

 .ذقمٞم٦م ًمٖم٦م هق؟ ُم٤م اجلٚم٤ٌمب: أن

ة سمف شمًؽم ُم٤م :مداطمؾة  .ورأؾمٝم٤م وضمٝمٝم٤م اعمرأ



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   26   اخِلْٓم

 .آظمر ُمٓم٥م ذم شم٘مع ٓ سمس، :ايمشقخ

 ..صمؿ رأؾمٝم٤م ُمـ ضمًٛمٝم٤م ؾمؽم يٌدأ يٕمٜمل :مداطمؾة

 .يمٚمف سمدهن٤م :ايمشقخ

 هق اًمذي اجلٚم٤ٌمب ذاك هق رأؾمؽ قمغم اًمذي اخلامر هذا أن ٟمٗمؽمض ٟمحـ أن

 طمًٜم٤م؟ اًم٘مدُملم، فم٤مهر إمم ؾم٤مسمؾ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 هبذا؟ ويمٗمٞمؽ وضمٝمؽ أن هَمطِّ  :ايمشقخ

؟ :مداطمؾة  ويَمَٗملَّ

 .يٙمٗمٞمٜم٤م أن وضمٝمؽ قمغم ظمٚمٞمؽ ٓ، :ايمشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هٙمذا سمٕمٛمؾ ُمثالً  يٕمٜمل :مداطمؾة

 .يٚمف :ايمشقخ

 .يٙمٛمؾ ظمٚمٞمف :مداطمؾة

 .لهمٓم :ايمشقخ

 .همٓمٞم٧م أين يٕمتؼم :مداطمؾة

 سم٤مجلٚم٤ٌمب، وضمٝمؽ شمٖمٓمل أن شمْرَض  مل اعمجٚمس هذا ذم أن٧م هيديؽ، اهلل :ايمشقخ

 سم٤مًمِم٤مرع؟ سم٤مًمؽ ُم٤م

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م اقمتؼموا

 هبذا وضمٝمؽ ُمٖمٓمل وأن٧م ودظمٚم٧م هذه، اعمزرقم٦م سم٤مب قمٜمد يمٜم٧م ًمق أن٧م

 ظمٓمقات؟ مخس متٌم أن شمًتٓمٞمع اجلٚم٤ٌمب،

 شمٜمٓم٘مقن؟ ٓ ًمٙمؿ ُم٤م

 .ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس يرى طمتك ـمري٘م٦م جيد واطمد ممٙمـ يٕمٜمل :مداطمؾة



٦ٌَم   27 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 ..هذا أضمؾ ُمـ ٟمحـ إي٤مه٤م، أرٟم٤م :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م اًمقضمف قمغم يقوع اًمذي هذا يٕمٜمل :مداطمؾة

 .هيديؽ اهلل أظمل ي٤م إي٤مه أرٟم٤م :ايمشقخ

 .ىمّم٘مّم٦م شمريد اًمِمٖمٚم٦م... أىمدر ُم٤م :مداطمؾة

 .يِمقف يًتٓمٞمع آظمر، ؿمٞمئ٤مً  وحيط ي٘مّم٘مص... :مداطمؾة

 شمْمٞمٗمقا  أن شمريدون أي٦م ذم واعمذيمقر ذهٜمٙمؿ ذم ىم٤مئؿ اًمذي اجلٚم٤ٌمب اً إذ :ايمشقخ

 هق هذا اعم٘مص، ومٞمٝم٤م يِمتٖمؾ قمٜمديمؿ، ُمـ إو٤موم٤مت أي٦م ذم اعمذيمقر اجلٚم٤ٌمب إمم

 أي٦م؟ ذم اعمذيمقر سم٤مجلٚم٤ٌمب اعم٘مّمقد

 ُمٜمؽ: أيمثر ٟم٤مضمح٦م يم٤مٟم٧م ًمٙمـ اًمتجرسم٦م، هذه شمِمٌف دمرسم٦م ذم دظمٚم٧م أن٤م احل٘مٞم٘م٦م

 .ضمٞمد طمٔمؽ أن٧م ٕن

 .ؿمٞمخ ي٤م سمقضمقديمؿ :مداطمؾة

 ىمٚمٜم٤م ًمق جم٤مل، هٜم٤مك ًمٞمس أن همروم٦م، ذم جمٚمس ذم يمٜم٧م حيٗمٔمؽ، اهلل :ايمشقخ

 .متٌم أن شمًتٓمٞمع ٓ اُمشِ  ًمؽ

 ًمٞمس اعمرأة وضمف سم٠من شم٘مقل أن٧م: ىم٤مل طمرارة، وأؿمد هذه ىَمْقَُمَتؽ ىم٤مم رضمؾ

 ٦مطَمٓمّ  طم٤مـمط وهق اًمتجرسم٦م، هذه ُمٕمف ومٕمٛمٚم٧م. سم٤مٔي٦م وأتك.. ي٘مقل واهلل سمٕمقرة،

 واىمػ وهق ضمٚم٤ٌمب، هذا أن اومؽمض ًمف ىمٚم٧م مت٤مُم٤ًم، هذه احلٛمراء يًٛمقه٤م ازم اًمٖمؽمة

 هق. أؾمتٓمٞمع ُم٤م: ىم٤مل إًمٞمف، شم٘مدم ًمف ىمٚم٧م ومٖمٓمك، ٟمرى طمتك هَمطِّ  ًمف ىمٚم٧م مت٤مُم٤ًم، هٙمذا

 .همروم٦م ظمٓمقات، مخس أرسمع



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   28   اخِلْٓم

 أُمره٤م داره٤م، ُمـ ظمرضم٧م إذا اُمرأة اهلل، شم٘مقا  ا مج٤مقم٦م ي٤م: ىمٚم٧م أؾمتٓمٞمع، ُم٤م: ىم٤مل

 ُم٤م وضمٝمٝم٤م، شمٖمٓمل أن قمٚمٞمٝم٤م شمٗمروقن أنتؿ يمٞمػ سمدهن٤م، قمغم اجلٚم٤ٌمب شمْمع نسم٠م رسمٜم٤م

 ىمٚم٧م. صم٘م٥م ٟمٗمتح: ىم٤مل ص٤مطمٌؽ، وُمع ُمٕمؽ اًمت٘مك إٓ وضمٝمف همٓمف سمٕمدُم٤م إٓ وؾمٕمف

 اًمذي اجلٚم٤ٌمب شم٘مقًمقن وأنتؿ ضمٚم٤ٌمب، شم٘مقل أي٦م سمف، أتٞم٧م أجـ ُمـ اًمث٘م٥م هذا: ًمف

 .يٛمٙمـ ٓ ومٝمذا اًمقضمف، يٖمٓمل

 ( 13: 13: 134 /  395/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمتؾػون دم اظمخطوزمة مع ايمؽالم ضمؽم

 اًمتٚمٗمقن؟ ذم ظمٓمٞمٌتل ُمع أتٙمٚمؿ أن جيقز هؾ :ايمسائل

 . سمٕمد وآّ  قمٚمٞمٝم٤م قم٘مدت :ايمشقخ

 . سمٕمد :ايمسائل

 . جيقز ُم٤م :ايمشقخ

 . جيقز ٓ :ايمسائل

 . جيقز ٓ :ايمشقخ

 اًمٜمّمٞمح٦م؟ أضمؾ ُمـ يم٤من وًمق طمتك :ايمسائل

 . جيقز ُم٤م :ايمشقخ

 حمرم؟ وضمقد ُمع ُمٕمٝم٤م وأضمٚمس أزوره٤م أن جيقز هؾ ،ـمٞم٥م :ايمسائل

٦ٌَم أُم٤مُمؽ ظمرضم٧م إذا حمرم، وضمقد ُمع :ايمشقخ  إمم خترج يمام ُمتحج٦ٌم ُُمَتَجْٚمٌِ

 . ومال وإٓ ضم٤مز، اًمِم٤مرع

  اًمقضمف؟ شمٙمِمػ شمٙمقن ممٙمـ يٕمٜمل :ايمسائل

 . وم٘مط اًمقضمف يم٤من إذا ممٙمـ :ايمشقخ



٦ٌَم   29 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 . وم٘مط اًمقضمف :ايمسائل

ت٤من هٜم٤مك يٙمـ ومل :ايمشقخ ًْ  . ذًمؽ وٟمحق واًم٘مّمػم اعمزريمش اًمُٗم

 ُمٕمٝم٤م؟ أتٙمٚمؿ ممٙمـ اًمِّكم اعم٤ٌمح اًمٙمالم أجش ًمٚمجٚمقس، سم٤مًمٜم٦ًٌم ـمٞم٥م، :ايمسائل

 . همػمه٤م ُمع شمتٙمٚمؿ سمام إٓ ُمٕمٝم٤م شمتٙمٚمؿ ٓ :ايمشقخ

ُمٝم٤م ممٙمـ هؾ صقريت، ُمٜمل ـمٚم٧ٌم إذا ـمٞم٥م، :ايمسائل  ٓ؟ أم أىمدِّ

 . صقرهت٤م ُمٜمٝم٤م ـمٚم٧ٌم إذا أن٧م ُمثٚمام :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :ايمسائل

 . صقرهت٤م ُمٜمٝم٤م ـمٚم٧ٌم أن٧م إذا ُمثؾ :يمشقخا

 . أجقه :ايمسائل

 جيقز؟ هؾ :ايمشقخ

 . ٓ :ايمسائل

 . ٓ وضمقايب :ايمشقخ

 . يٕمٜمل رء ٕي ٓ يمذًمؽ :ايمسائل

 ُمٜمٝم٤م شمٓمٚم٥م إٟمؽ سمٞمجقز ُم٤م سمت٘مقل أن٧م اًمِّكم اًمٌمء ًمٜمٗمس رء، ٕي :ايمشقخ

  قمروم٧م؟ صقرة

 . ٟمٕمؿ أجقه :ايمسائل

 . ًمزم وم٤م قمروم٧م :ايمشقخ

 ُمْمٓمر اإلٟم٤ًمن يٙمقن يٕمٜمل إطمٞم٤من ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ ي٤م سمس :ايمسائل

 ضم٤مئز؟ هؾ ُمٕمٝم٤م ًمٞمتّمؾ

 . سمتخٓمٌٝم٤م أن٧م رضورة ذم أفمـ ُم٤م :ايمشقخ



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   51   اخِلْٓم

 أزوره٤م يٕمٜمل أؾم٤مس قمغم قمٚمٞمٝم٤م أتّمؾ ممٙمـ يٕمٜمل اعمث٤مل، ؾمٌٞمؾ قمغم :ايمسائل

 ضم٤مئز؟ هؾ اًمٗمالين، وىم٧م

 همػمه٤م؟ وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمٗمرق ؿمق شمزوره٤م ًمٞمش :ايمشقخ

 اًمزي٤مرة؟ جيقز ٓ ٕمٜملي :ايمسائل

 سمِّدك شمزوره٤م ًمٞمش همػمه٤م، وسملم سمٞمٜمٝم٤م اًمٗمرق ؿمق ًمؽ سم٤مىمقل أظمل ي٤م :ايمشقخ

 . أُمره٤م وزم ُمـ ختٓمٌٝم٤م ختٓمٌٝم٤م،

 . ُمقضمقد أُمره٤م وزم وضمقد ُمع :ايمسائل

 ُمقضمقد ُمٌدئٞم٤مً  آشمٗم٤مق يم٤من وم٢مذا أُمره٤م، وزم ُمـ ختٓمٌٝم٤م ختٓمٌٝم٤م، سمِّدك :ايمشقخ

 . ٓ شمزوره٤م أُم٤م وًمؽماك، ًمؽماه٤م أُمره٤م وزم سمقضمقد سمتزوره٤م

 اًمزي٤مرة؟ دمقز ٓ يمذًمؽ اخلٓم٦ٌم سمٕمد :ايمسائل

 . اخلٓم٦ٌم سمٕمد :ايمشقخ

 . أجقه :ايمسائل

  قمٚمٞمٝم٤م شمٕم٘مد طمتك أظمل ي٤م قمٜمؽ همري٦ٌم هل شمزال ٓ :ايمشقخ

 . ؿمٞمخ ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزك ؿمٙمراً  ـمٞم٥م، :ايمسائل

 ( 11: 31: 15/   269/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وهمَّقي ال يمؾخطبة سمؼدم ىمؾام رصمل

 ٟمحـ أؾم٤ٌمب أّي  ذم ُم٤م، ر أي سمدون اعمقوقع يتٕمريمس ُمرة يمؾ :ايمسائل

 اًمًحر؟ أو احلج٤مب ومٞمٝم٤م يدظمؾ ممٙمـ ذم يٙمقن يٛمٙمـ

 يٕمٜمل اًمرضمؾ ٟمٕمرف أن جي٥م اعمِمٙمٚم٦م، هذه اًمرضمؾ أن اًمٔم٤مهر ًمٙمـ ٓ، :ايمشقخ

 .جُي٤َمب وٓ خَيُْٓم٥م



٦ٌَم   53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 .أبدا :مداطمؾة

 .ذوـم٤مً  يْمع :ايمشقخ

 .ذوط ذم ُم٤م رء، وٓ :ايمسائل

ُم٧م ًمق يٕمٜمل :ايمشقخ  سمد ٓ ذط أول هذا قمٚمٞمٝم٤م، ُيقاومؼ ؿمٛمٓم٤مء قمجقز إًمٞمف ىُمدِّ

 .هٜم٤م ذوط ذم يٙمقن ُم٤م أظمل ي٤م

 يٕمٜمل اًمٕمالج، هق هذا اًمنموط، سمٕمض قمـ يتٜم٤مزل اًمٜمٙم٤مح[ يٓمٚم٥م ُمـ] :ايمشقخ

ة شمٜمٙمح: »اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف إئتامراً   ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م وطمًٌٝم٤م ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م ٕرسمع اعمرأ

 ش.يداك شمرسم٧م» وسمسش اًمديـ تسمذا

 أن وضمؾ قمز اهلل ًمٕمؾ اًمديـ ذات اًمقطمٞمد اًمنمط هبذا ىمٜمع إذا أنف أقمت٘مد وأن٤م 

ـَ ▬  ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن ضمٞمدًا: اًمٜمّمٞم٥م ًمف يٙمت٥م  ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمؿْ  ومِٞمٜم٤َم ضَم٤مَهُدوا َواًمَِّذي

ٌَُٚمٜم٤َم ـْ [ ▬69:اًمٕمٜمٙمٌقت♂ ]ؾُم َ  َيتَِّؼ  َوَُم ـْ  َوَيْرُزىْمفُ -َرضًم٤مخَمْ  ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  اّللَّ  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم

٥ُم  ًِ  يْمع رسمٜم٤م صمؿ ُم٤م، قمٛمؾ ذم اهلل وضمف يٌتٖمل ُمًٚمامً  أتّمقر ُم٤م[ 5:اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

 أنؽ ذًمؽ ومٛمٕمٜمك هذا أن٧م شمّمقرت إن هذا، شمتّمقر ٓ اًم٘مرٟملم، ذي ؾمد وسمٞمٜمف سمٞمٜمف

مٍ  َرسمَُّؽ  َوَُم٤م▬اًمٔمٚمؿ إمم رسمؽ ٟم٧ًٌم  فمٜمٜمتف ذياًم هٙمذا[ 46:ومّمٚم٧م♂ ]ًمِْٚمَٕمٌِٞمدِ  سمَِٔمالَّ

 أن سمد ومال صٕم٥م، يمٚمٝم٤م اًمنموط هذه شمقومُّر وًمذًمؽ ذوـم٤ًم، يِمؽمط أنف اًمقاىمع، هق

 اجلامل وهذا اجلامل، يريد ومنمـمف اًمنميٕم٦م خي٤مًمػ ٓ دام ُم٤م ُمٜمٝم٤م رء قمـ يتٜم٤مزل

 .أؾمقد وؿمٕمره٤م ؾمقد قمٞمٜم٤مه٤م ُمثالً  شمٙمقن يريده٤م هق ُمثالً  يٛمٙمـ هذا ٟمًٌل، رء

 ... قمٜمف أقمرف ُم٤م :ايمسائل

 ُم٤م يٗمتش ي٘مقم يٕمٜمل ُمث٤مل، رضب يٛمٙمـ: ًمؽ أىمقل أؾم٠مخؽ، ٓ أن٤م :ايمشقخ

 يريد أو يٕمجٌف، ُم٤م ُمثالً  يمًتٜم٤مئل وم٤مطمؿ أؾمقد ًمٞمس ؿمٕمره٤م ومت٤مة ُمثالً  يالىمل يالىمل،

 يذه٥م ٓزم اًمٌالد، هبذه ظم٤مص٦م شمالىمل ُم٤م ذهٌل وؿمٕمره٤م ؿم٘مراء شمٙمقن ُمثالً  واطمدة

 .آظمره إمم.. أورسم٤م إمم



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   52   اخِلْٓم

 و٤مُمـ وأن٤م وسمس، وضمؾ قمز اهلل يت٘مل إٟمف قمٜمف ئؾؾم٤م أن٧م دام ُم٤م ًمف ٟمّمٞمحتل إذاً  

 .اعمٜمِمقد هدومف إمم يّمؾ أنف

 اخلطبة طماسمم يمبس ايمـؽاح خمايمػات من

 :اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ

 ُم٤م ُمع ومٝمذاش اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ» سمـ يًٛمقٟمف اًمذي اًمذه٥م ظم٤مشمؿ اًمرضم٤مل سمٕمض ًمٌس

 (3)اًمٜمّم٤مرى ُمـ إًمٞمٝمؿ هت اًمٕم٤مدة هذه ٕن - أجْم٤م اًمٙمٗم٤مر شم٘مٚمٞمد ُمـ ومٞمف

                                                           

: وي٘مقل اًمٞمنى اًمٕمروس إهب٤مم رأس قمغم اخل٤مشمؿ يْمع اًمٕمروس يم٤من قمٜمدُم٤م هلؿ ىمديٛم٦م قم٤مدة إمم ذًمؽ ويرضمع ( 3)

 اًمقؾمٓمك رأس قمغم يْمٕمف صمؿ. آسمـ وسم٤مؾمؿ: وي٘مقل اًم٤ًٌمسم٦م رأس قمغم ًمف واوٕم٤م يٜم٘مٚمف صمؿ. إب سم٤مؾمؿ

 .يًت٘مر طمٞم٨م أظمػما  يْمٕمف آُملم ي٘مقل وقمٜمدُم٤م ٘مدساًم اًمروح وسم٤مؾمؿ: وي٘مقل

 .8 ص 3961 آذار 39 قمدد ذم ًمٜمدن ذم شمّمدر اًمتل شWOMAN اعمرأة» جمٚم٦م إمم ؾم١مال وضمف وىمد

 .إؾمئٚم٦م ىمًؿ حمررة شAngela Talbot شمٚمٌقت أنجٞمال» قمٜمف وأضم٤مسم٧م

 شاًمٞمنى؟ اًمٞمد سمٜمٍم ذم اًمزواج ظم٤مشمؿ يقوع ح٤مذا» :هق واًم١ًمال

Why is the wedding ring placed on the third finger of the left hand؟ 

 .سم٤مًم٘مٚم٥م ُم٤ٌمذة يتّمؾ اإلصٌع هذه ذم قمرق يقضمد إٟمف: ي٘م٤مل» :واجلقاب

: وي٘مقل اًمٞمنى اًمٕمروؾم٦م إهب٤مم رأس قمغم اخل٤مشمؿ اًمٕمروس يْمع يم٤من قمٜمدُم٤م اًم٘مديؿ إصؾ أجْم٤م وهٜم٤مك

 وأظمػما  اًم٘مدس روح وسم٤مؾمؿ: وي٘مقل اًمقؾمٓمك سرأ ومٕمغم آسمـ سم٤مؾمؿ: وي٘مقل اًم٤ًٌمسم٦م رأس ومٕمغم إب سم٤مؾمؿ

 .شأُملم»: وي٘مقل – يًت٘مر طمٞم٨م – اًمٌٜمٍم ذم يْمٕمف

It is said there is a vein that runs directly from the finger to the heart. 

Also, there is the ancient origin whereby the bridegroom placed the ring 

on the tip of the brides left thumb, saying: "In the name of the father" on 

the first finger, saying: "In the name of the son" on the second finger, and 

then saying: “And of the Holy Ghost", and on the word "Amen" the ring 

was finally placed on the third finger where it remained. 

 .آُملم: ي٘مقل وقمٜمدُم٤م: إظمػمة اًمٕم٤ٌمرة هلذه احلرومٞم٦م اًمؽممج٦م

 .يًت٘مر طمٞم٨م اًمٌٜمٍم ذم أظمػما  يْمٕمف

 .ظمػما  اهلل ومجزاه٤م .هٜم٤مٟمق ُمٚمؽ اًمٗم٤موٚم٦م اًمٙم٤مشم٦ٌم وشمرمجتف هذا ٟم٘مؾ شمقمم وىمد

 31/261 واًمٌخ٤مري قم٤مزب سمـ اًمؼماء قمـ 4/287 وأمحد 6/353 وُمًٚمؿ 31/239 اًمٌخ٤مري رواه ( 3)

 قمـ اًم٤ٌمب وذم هريرة أيب قمـ 3/2/363 ؾمٕمد واسمـ 2/468 وأمحد 2/288 اًمٜم٤ًمئلو 6/349 وُمًٚمؿ

 .وهمػممه٤م وقمٛمران قمكم



٦ٌَما   55 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   خِلْٓم

 وقمغم اًمرضم٤مل قمغم اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حترم صحٞمح٦م ًمٜمّمقص سحي٦م ًمٗم٦مخم٤م ومٗمٞمف

 :اًمٜمّمقص هذه سمٕمض وإًمٞمؽ ؾمتٕمٚمٛمف يمام أجْم٤م اًمٜم٤ًمء

 ش.اًمذه٥م ظم٤مشمؿ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص هنك» :أوال

 رضمؾ يد ذم ذه٥م ُمـ ظم٤ممت٤م رأى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قم٤ٌمس اسمـ قمـ :شماكقا

 :وىم٤مل ومٓمرطمف ومٜمزقمف

 .(3)شيده؟ ذم ومٞمجٕمٚمٝم٤م ٟم٤مر ُمـ مجرة إمم أطمديمؿ يٕمٛمد»

 واهلل ٓ: ىم٤مل سمف واٟمتٗمع ظم٤ممتؽ ظمذ: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذه٥م سمٕمدُم٤م ًمٚمرضمؾ وم٘مٞمؾ

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ـمرطمف وىمد أبدا آظمذه ٓ

 ومجٕمؾ ذه٥م ُمـ ظم٤ممت٤م يده ذم أبٍم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اخلِمٜمل صمٕمٚم٦ٌم أيب قمـ :شمايمثا

 يده ذم يره ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٜمٔمر] أخ٘م٤مه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل همٗمؾ ومٚمام ُمٕمف سم٘مْمٞم٥م ي٘مرقمف

 ش.وأهمرُمٜم٤مك أوضمٕمٜم٤مك ىمد إٓ أراٟم٤م ُم٤م: »وم٘م٤مل

 ُمـ ظم٤ممت٤م أصح٤مسمف سمٕمض قمغم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد قمـ :رازمعا

 أهؾ طمٚمٞم٦م هذا ذ هذا: »وم٘م٤مل طمديد ُمـ ظم٤ممت٤م واختذ وم٠مخ٘م٤مه قمٜمف وم٠مقمرض ذه٥م

 .(5)قمٜمف ومًٙم٧م ش2)ورق ُمـ ظم٤ممت٤م وم٤مختذ وم٠مخ٘م٤مهش اًمٜم٤مر

                                                           

 .اًمتحريؿ يمراه٦م قمغم ومٛمحٛمقل يٙمره أنف اهلل رمحف أمحد قمـ ؾمٞم٠ميت ومام اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ ذم ٟمص واحلدي٨م ( 3)

 .ومْم٦م: أي ( 2)

 أوم٤موؾ سمٕمض سم٢مومت٤مء يٖمؽم ومال اًمذه٥م ظم٤مشمؿ ُمـ ذا  ضمٕمٚمف ٕنف احلديد ظم٤مشمؿ حتريؿ احلدي٨م أوم٤مد: ششمٜمٌٞمف»  ( 5)

 ُمٝمر قمٜمده ًمٞمس اُمرأة ظمٓم٥م ًمرضمؾ ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمّمحٞمحلم طمدي٨م قمغم ُمٜمف اقمتامدا سم٢مسم٤مطمتف اعمٗمتلم

 :هل٤م

 ىم٤مل وهلذا احلديد إسم٤مطم٦م ذم ٟمّم٤م ًمٞمس هذا وم٢من 3985 اإلرواء ذم ظمرضمتف وىمد(. طمديد ُمـ ظم٤ممت٤م وًمق اًمتٛمس»

ز قمغم سمف واؾمتدل»: 31/266 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ز ُمـ يٚمزم ٓ ٕنف ومٞمف طمج٦م وٓ احلديد اخل٤مشمؿ ًمٌس ضمقا  ضمقا

ز آخت٤مذ ة ًمتٜمتٗمع وضمقده أراد أنف ومٞمحتٛمؾ اًمٚمٌس ضمقا  .شسم٘مٞمٛمتف اعمرأ

 اعمحرم احلدي٨م هذا وسملم سمٞمٜمف مجٕم٤م اًمتحريؿ ُم٤مىمٌؾ قمغم حيٛمؾ أن ومٞمٜمٌٖمل اإلسم٤مطم٦م ذم ٟمص أنف ومرض وًمق: ىمٚم٧م

 ٓ سملم وهذا هل٤م اعمحرُم٦م وإطم٤مدي٨م سم٤مًمذه٥م اًمرضم٤مل ًمتحكم اعمٌٞمح٦م إطم٤مدي٨م سملم اجلٛمع ذم اًمِم٠من هق يمام

 = .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن خيٗمك



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   54   اخِلْٓم

 ش.ذه٤ٌم وٓ ريرا طم يٚمٌس ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ» :طمامسا

 ش.اجلٜم٦م ذه٥م قمٚمٞمف اهلل طمرم يٚمًٌف وهق ومامت أُمتل ُمـ اًمذه٥م ًمٌس ُمـ» :ؽمادؽما

 (234 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـساء فمعم وكحوه ايمذهب طماسمم حتريم

 وُمثٚمف قمٚمٞمٝمـ اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ ذم اًمرضم٤مل ُمع يِمؽميمـ اًمٜم٤ًمء أن واقمٚمؿ

 ذم ًمذًمؽ ٚمـومٞمدظم ومٞمٝمـ وردت ظم٤مص٦م ٕطم٤مدي٨م اًمذه٥م: ُمـ واًمٓمقق اًمًقار

 وإًمٞمؽ آٟمٗم٤م اعمت٘مدم إول احلدي٨م ُمثؾ سم٤مًمرضم٤مل شم٘مٞمد مل اًمتل اعمٓمٚم٘م٦م اًمٜمّمقص سمٕمض

 :إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر إطم٤مدي٨م ُمـ صح ُم٤م أن

                                                           

: ٕمحد اعمروزي ُمٜمّمقر سمـ إؾمح٤مق وم٘م٤مل اهلل رمحٝمام راهقيف واسمـ أمحد احلدي٨م هذا أوم٤مده ُم٤م إمم ذه٥م وىمد

. 224 ص اعمروزي ُم٤ًمئؾ ذم يمام ىم٤مل يمام إؾمح٤مق ىم٤مل واهلل إي: وم٘م٤مل يٙمره؟ طمديدي أو ذه٥م ُمـ اخل٤مشمؿ

 .233 ص اعمت٘مدم احلدي٨م قمغم شمٕمٚمٞم٘مٜم٤م واٟمٔمر

 ؾمٕمد اسمـ ـمٌ٘م٤مت ذم يمام قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ىمقل وهق 313 همٜمف اجل٤مُمع ذم وه٥م اسمـ رواه يمام ُم٤مًمؽ ىم٤مل وسمف

 .35/393/3 اًمٙمٌػم اجل٤مُمع ذم يمام اًمِمٕم٥م ذم واًمٌٞمٝم٘مل اًمرزاق قمٌد ورواه 311 وه٥م سمـ وضم٤مُمع 4/334

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ُمٕمٞم٘مٞم٥م ُم٤مرواه وسملم احلدي٨م سملم أجْم٤م خم٤مًمٗم٦م وٓ

 اهلل رؾمقل ظم٤مشمؿ قمغم ُمٕمٞم٘مٞم٥م ومٙم٤من يدي ذم يم٤من ورسمام: ىم٤مل ومْم٦م قمٚمٞمف ُمٚمقي٤م طمديدا ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظم٤مشمؿ يم٤من»

 (.ملسو هيلع هللا ىلص

 ؾمٕمد اسمـ ـمٌ٘م٤مت ذم ُمرؾمٚم٦م صمالصم٦م ؿمقاهد وًمف صحٞمح سمًٜمد 2/291 واًمٜم٤ًمئل 2/398 داود أبق رواه

 .3/216/2 اًمٓمؼماين ذم راسمع وؿم٤مهد 31/263 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ رده٤مأو 364 – 3/2/365

 أن قمغم احل٤مومظ ىم٤مل يمام سوم٤م ُم٤ميم٤من قمغم اعمٜمع سمحٛمؾ اجلٛمع يٛمٙمـ ٕنف احلدي٨م وسملم سمٞمٜمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م ٓ: أىمقل

 .أقمٚمؿ واهلل. اجلٛمع شمٕمذر قمٜمد ُمٕمٞم٘مٞم٥م سمحدي٨م إظمذ ُمـ أومم سمف وم٤مٕظمذ ؾمٌؼ يمام اًمٗمٕمؾ قمغم ُم٘مدم اًم٘مقل

 قمـ احل٤مرث سمـ قمٛمرو قمـ ؾمٕمد سمـ ًمٞم٨م صمٜم٤م: ىم٤مل ُمٜمّمقر سمـ داود ـمريؼ ُمـ 2/291 اًمٜم٤ًمئل ُم٤مرواه وأُم٤م

 :ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ اًمٌخؽمي أيب قمـ ؾمقادة سمـ سمٙمر

 إٟمف»: ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل.. ذه٥م ُمـ ظم٤مشمؿ يده ذم ويم٤من قمٚمٞمف يرد ومٚمؿ ومًٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اًمٌحريـ ُمـ رضمؾ أىمٌؾ

 (.صٗمر أو ورق أو طمديد ُمـ طمٚم٘م٦م»: ىم٤مل: أتختؿ ومامذا ىم٤مل!..( ٟم٤مر ُمـ مجرة يده ذم يم٤من

ز أجْم٤م احلدي٨م وذم هذا[: ىم٤مل ان إمم قمٚمتف قمغم اًمٙمالم اإلُم٤مم وَمّمؾ صمؿ] وٕمٞمػ طمدي٨م ومٝمق  ظم٤مشمؿ اخت٤مذ ضمقا

 يمام ومْمٕمٞمػ( ُمث٘م٤مٓ شمتٛمف وٓ...  »: طمدي٨م وأُم٤م ُمث٘م٤مل ُمـ أيمثر يم٤من وًمق إسم٤مطمتف ي٘متيض وإـمالىمف اًمٗمْم٦م

 أرسمع ذم طمدي٨م أخٗم٤م أن طمتك ُمٜمٝم٤م ٟمنم وىمد إُم٦م ذم اًمًٞمئ وأثره٤م واعمقوققم٦م ًمْمٕمٞمٗم٦ما إطم٤مدي٨م ذم سمٞمٜمتف

 .أوٕم٤مومٝم٤م وًمدي جمٚمدات



٦ٌَم   53 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 ذه٥م ُمـ (2)طمٚم٘م٦م ومٚمٞمحٚم٘مف ٟم٤مر ُمـ سمحٚم٘م٦م (3)طمٌٞمٌف حيٚمؼ أن أطم٥م ُمـ: »إول

 أن أطم٥م وُمـ ذه٥م ُمـ ـمقىم٤م ومٚمٞمٓمقىمف ٟم٤مر ُمـ ـمقىم٤م طمٌٞمٌف يٓمقق أن أطم٥م وُمـ

را ومٚمٞمًقره: رواي٦م وذم ـمقىم٤م ومٚمٞمٓمقىمف ٟم٤مر ُمـ ؾمقارا طمٌٞمٌف يًقر  ذه٥م ُمـ ؾمقا

 [ش.هب٤م اًمٕمٌقا  هب٤م اًمٕمٌقا ] هب٤م وم٤مًمٕمٌقا  سم٤مًمٗمْم٦م قمٚمٞمٙمؿ وًمٙمـ

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض صمقسم٤من قمـ: اًمث٤مين

شمٞمؿ أي[ ]ذه٥م ُمـ] ومتخ يده٤م وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم هٌػمة سمٜم٧م ضم٤مءت [ يم٤ٌمر ظمقا

 يدك ذم اهلل جيٕمؾ أن أجنك: »هل٤م ي٘مقل ُمٕمف سمٕمّمٞم٦م] يده٤م ييب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومجٕمؾ

شمٞمؿ  قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومدظمؾ: صمقسم٤من ىم٤مل إًمٞمٝم٤م شمِمٙمق وم٤مـمٛم٦م وم٠مت٧م!ش[ ٟم٤مر؟ ُمـ ظمقا

 أبق زم أهدى هذا: وم٘م٤مًم٧م ذه٥م ُمـ ؾمٚمًٚم٦م قمٜم٘مٝم٤م ُمـ أظمذت وىمد ُمٕمف وأن٤م وم٤مـمٛم٦م

 ي٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل - اًمًٚمًٚم٦م يده٤م وذم - قمٜمف اهلل ريض قمٚمٞم٤م زوضمٝم٤م شمٕمٜمل طمًـ

 صمؿش ]ٟم٤مر؟ ُمـ ؾمٚمًٚم٦م يده٤م ذم حمٛمد سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م: اًمٜم٤مس ي٘مقل أن أجنك! وم٤مـمٛم٦م

 وم٤ٌمقمتٝم٤م اًمًٚمًٚم٦م إمم وم٤مـمٛم٦م ومٕمٛمدت ي٘مٕمد ومل ومخرج[ ؿمديدا قمذُم٤م (5)قمذُمٝم٤م

                                                           

ة اًمرضمؾ يِمٛمؾ وهق ُمٗمٕمقل سمٛمٕمٜمك ومٕمٞمؾ ( 3) ة ىمتٞمؾ رضمؾ: ي٘م٤مل يمام واعمرأ  وىمد اًمٚمٖم٦م ذم ُمٕمٚمقم وهذا ىمتٞمؾ واُمرأ

 . اهلل ؿم٤مء إن ىمري٤ٌم إًمٞمف اإلؿم٤مرة يتأ ُمقؾمك أيب طمدي٨م ذم اًمت٠منٞم٨م سمّمٞمٖم٦م( طمٌٞمٌتف»: رواي٦م ذم ضم٤مء

 .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمذا ًمف ومص ٓ اخل٤مشمؿ هق ( 2)

 روي٧م ًمٙمـ يِمٛمٚمف ٓ احلدي٨م أن وم٤مًمٔم٤مهر ي٠ميت يمام ىمرـم٤م طمٞمٜمئذ وشمًٛمك إذن ذم احلٚم٘م٦م شمقوع وىمد: ىمٚم٧م

 .ي٠ميت ُم٤م وم٤مٟمٔمر وٕمػ ومٞمٝم٤م اًمتحريؿ شم٘متيض أطم٤مدي٨م

 :وضمقه ُمـ واجلقاب اإلٟم٤مث دون قراًمذيم ذم وارد احلدي٨م أن اًمٜم٤مس ئمـ وىمد هذا

 31/84 اعمحغم ذم طمزم اسمـ هلذا أؿم٤مر وىمد أجْم٤م اًمٜم٤ًمء ومٞمف يدظمؾ ومٕمٞمؾ وزن قمغم يم٤من ُم٤م أن ُم٤مشم٘مدم: إول

 ذيمرمه٤م أيت أظمران اًمقضمٝم٤من قمٚمٞمف ويرد ًمٚمٜم٤ًمء اًمذه٥م طمؾ حلدي٨م سم٤مًمرضم٤مل احلدي٨م ظمص أنف إٓ

 ظم٤مًمٗمٜم٤م ح٤م طمزم اسمـ قمٜمد صح وًمق ُمٜمف أظمص وم٢مهنام شمٞملمأ احلديثلم ُمـ قمٜمدٟم٤م اعمخّمص هق احلؾ وطمدي٨م

 .ومٞمٝمام ظمٓمئف سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت

ر اًمٓمقق ذيمر ومٞمف أن: اًمث٤مين  ذًمؽ ذم – اًمرضم٤مل ٓ اًمٜم٤ًمء زيٜم٦م ُمـ هذا أن واعمٕمروف اًمذه٥م ُمـ واًمًقا

د ومٞمٙمقن –! اًمزُم٤من  .أومم سم٤مب ُمـ واًمرضم٤مل أجْم٤م اًمٜم٤ًمء سم٤محلدي٨م اعمرا

 اًمذه٥م يٌٞمحقن اًمذيـ اجلٛمٝمقر سمف ي٘مقل ٓ ُم٤م وهذا اًمٗمْم٦م ُمـ يم٤مٟم٧م إذا قراتاعمذيم إسم٤مطم٦م ومٞمف أن: اًمث٤مًم٨م

د أن ومتٕملم قمٚمٞمٝمؿ اًمذه٥م يمتحريؿ اًمرضم٤مل قمغم اًمٗمْم٦م اؾمتٕمامل حيرُمقن ٕهنؿ ًمٚمٜم٤ًمء ُمٓمٚم٘م٤م  سم٤محلدي٨م اعمرا

 .اعمراد وصم٧ٌم اًمٜم٤ًمء

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن ُمٗمّمال قمٜمف اجلقاب ومًٞم٠ميت احلدي٨م ٟمًخ ادقم٤مء وأُم٤م

 = .شاًمٚم٤ًمن» ذم يمذا واًمٚمقم سم٤مًمٚم٤ًمن إظمذ: واًمٕمذم وقمٜمٗمٝم٤م ُٓمٝم٤م :أي ( 5)
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 ٟمجك اًمذي هلل احلٛمد: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذًمؽ ومٌٚمغ وم٠مقمت٘متٝم٤م ٟمًٛم٦م هب٤م وم٤مؿمؽمت

 .شاًمٜم٤مر ُمـ وم٤مـمٛم٦م

 ذه٥م ُمـ ُمٚمقيلم ىمٚمٌلم ٤مئِم٦مقم يد ذم رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن قم٤مئِم٦م قمـ :ايمثايمث

 ش.سمزقمٗمران وصٗمرهي٤م ومْم٦م ُمـ ىمٚمٌلم واضمٕمكم قمٜمؽ أخ٘مٞمٝمام: »وم٘م٤مل

 :ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوج ؾمٚمٛم٦م أم قمـ :ايمرازمع

: وم٘مٚم٧م قمٜمٝم٤م وم٠مقمرض ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومدظمؾ رىمٌتٝم٤م ذم ذه٥م ُمـ (3)ؿمٕم٤مئر ضمٕمٚم٧م

[ . سمقضمٝمف قمكم وم٠مىمٌؾ وم٘مٓمٕمتٝم٤م: ىم٤مًم٧مش ]أقمرض زيٜمتؽ قمـ: »وم٘م٤مل زيٜمتٝم٤م إمم شمٜمٔمر أٓ

 ًمق إطمدايمـ رض ُم٤م: »ىم٤مل أنف زقمٛمقا : ىم٤مل

 .(5)ش سمزقمٗمران ضمٕمٚمتف صمؿ ورق ُمـ (2)ظمرص٤م ضمٕمٚم٧م

                                                           

 وٓ( ذه٥م ُمـ): زي٤مدة ومٞمٝم٤م ًمٞمس اًمتل وم٘مط اًمٜم٤ًمئل ـمريؼ ُمـ احلدي٨م هذا 31/84 طمزم اسمـ أن واقمٚمؿ

شمٞمؿ يدك ذم اهلل جيٕمؾ أن أجنك): هٌػمة ًمٌٜم٧م ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف : سم٘مقًمف احلدي٨م قمـ أضم٤مب وًمذًمؽ (!ٟم٤مر؟ ُمـ ظمقا

شمٞمؿ أضمؾ ُمـ رضهب٤م إٟمام واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أنف ومٞمف ومٚمٞمس هٌػمة سمٜم٧م يدي ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل رضب أُم٤م)  اخلقا

شمٞمؿ شمٚمؽ أن أجْم٤م ومٞمف وٓ  (.ذه٥م ُمـ يم٤مٟم٧م اخلقا

 أضمؾ ُمـ يم٤من اًميب أن قمغم ىم٤مـمع ٟمص اعمذيمقرشملم سم٤مًمزي٤مدشملم وم٤محلدي٨م ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ ؾم٤مىمط يمالم وهذا: ىمٚم٧م

شمٞمؿ شمٞمؿ يدك ذم اًمف جيٕمؾ أن أجنك»: ديداًمِم اًمتٝمديد هبذا اًميب ملسو هيلع هللا ىلص شمٕم٘مٌف سمدًمٞمؾ اخلقا  .(!ٟم٤مر؟ ُمـ ظمقا

 اًمٜم٤ًمء قمغم اخل٤مشمؿ حتريؿ ذم ُمٓمٚم٘م٤م شمردد ح٤م اًمزي٤مدشملم ه٤مشملم قمغم وىمػ ًمق اهلل رمحف طمزم اسمـ سم٠من أىمٓمع وأن٤م

 .احلؼ وهق ُمذهٌف هق يمام ُمٜمف أظمص ٕنف هلـ اًمذه٥م طمؾ طمدي٨م ُمـ ُمًتثٜمك وجلٕمٚمف

 أقمٚمؿ ومٞمام – اًمٕمٍم هذا ذم هب٤م شمٗمردٟم٤م اًمتل اًمٓمري٘م٦م هذه أمهٞم٦م قمغم ًمٙمثػمةا إُمثٚم٦م مجٚم٦م ُمـ ُمث٤مل اعم٠ًمخ٦م وهذه

 ُمٜمٝم٤م اًمث٤مسم٧م حتري ُمع احلدي٨م أصؾ إمم ووٛمٝم٤م ؿمٛمٚمٝم٤م ومجع اًمرواي٤مت خمتٚمػ ُمـ اًمزي٤مدات شمتٌع ُمـ –

 .اهلل هداٟم٤م أن ًمقٓ ًمٜمٝمتدي يمٜم٤م وُم٤م هلذا هداٟم٤م اًمذي هلل وم٤محلٛمد

 .قًملمُمٗمت: شُمٚمقيلم». اًمًقاريـ: شاًم٘مٚمٌلم»و

 .اًمِمٕمػمة ؿمٙمؾ قمغم احلكم ُمـ رضب وهل شؿمٕمػمة » مجع ( 3)

 .شهن٤مي٦م». إذن طمكم ُمـ وهق. احلكم ُمـ اًمّمٖمػمة احلٚم٘م٦م: واًمٙمن سم٤مًمْمؿ اخلرص ( 2)

 .سمزقمٗمران صٗمرشمف: أي ( 5)

 هذه ذم وأهنـ اًمٜم٤ًمء قمغم اًمذه٥م ُمـ واحلٚم٘م٦م واًمٓمقق اًمًقار حتريؿ قمغم واوح٦م دًٓم٦م ىمٌٚمف وُم٤م احلدي٨م هذا وذم 

٤مح وإٟمام اًمتحريؿ ذم يم٤مًمرضم٤مل اعمذيمقرات  ُمـ ذًمؽ وٟمحق وإُمِم٤مط يم٤مٕزرار اعم٘مٓمع اًمذه٥م ُمـ ذًمؽ ُم٤مؾمقى هلـ ٌي

 :99 و 93 و 4/92 وأمحد 2/383 اًمٜم٤ًمئل سمحدي٨م اعمراد هق هذا وًمٕمؾ اًمٜم٤ًمء زيٜم٦م

س قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك)  إثػم اسمـ مويمال. سم٤مًمٜم٤ًمء ظم٤مص ومٝمق وقمٚمٞمف صحٞمح وؾمٜمده( ُم٘مٓمٕم٤م ٓإ اًمذه٥م ًٌم

 = :ىم٤مل وم٢مٟمف اعم٘مٓمع اًمذه٥م قمٜمده مجٞمٕم٤م هلؿ ومٞمجقز واًمرضم٤مل ًمٚمٜم٤ًمء قم٤مم سم٠منف يِمٕمر قمٚمٞمف
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 :ٟمحقه أظمرى ىمّم٦م ذم يزيد سمٜم٧م أؾمامء طمدي٨م وذم

 وم٢مذا زقمٗمران ُمـ سمٌمء أن٤مُمٚمٝم٤م سملم ومتدرضمف ومْم٦م ُمـ (3)مج٤مٟمتلم هل٤م وشمتخذ»... 

 ش.يؼمق يم٤مًمذه٥م هق

 [222 ص اًمزوم٤مف آداب)

 اخلطبة طماسمم ضمؽم

 ويم٤من اعمديٜم٦م، ُمـ ومْم٦م ُمـ اخل٤مشمؿ هذا اؿمؽمي٧م أين هق اًمٙمريؿ ؿمٞمخٜم٤م ًم١ًمالا :ايمسائل

 ... ضمقاز سمٕمدم يٗمتل اًمِمٞمخ سم٠من وم٘م٤مل ٟمٌٝمٜمل ظمػماً  اهلل ضمزاه أمحد أبق وأىمقل يدي ذم

 ُم٤مذا؟ ضمقاز سمٕمدم :ايمشقخ

 . اخل٤مشمؿ :ايمسائل

 . ُمٜمف ومٝمٛم٧م اًمٙمالم هذا ىم٤مل ح٤مذا :ايمشقخ

 . اعمنميملم قمٛمؾ ُمـ اهذ أن يٕمٜمل أنف ُمٜمف ومٝمٛم٧م :ايمسائل

                                                           

 اًمنف أهؾ قم٤مدة هق اًمذي اًمٙمثػم ويمره ذًمؽ وهمػم إذن طمكم ُمـ واًمِمٜمػ يم٤محلٚم٘م٦م ُمٜمف اًمٞمًػم اًمٌمء أراد)

 (.اًمزيم٤مة ومٞمف دم٥م ٓ ُم٤م هق واًمٞمًػم واًمٙمؼم واخلٞمالء

 :ُمالطمٔمت٤من اًمتٗمًػم هذا قمغم وزم

 يٜم٤مذم يمام اًمقصؾ ود هق اًمذي اًم٘مٓمع وهق اًمٙمٚمٛم٦م هذه اؿمت٘م٤مق أصؾ يٜم٤مذم احلٚم٘م٦م اعم٘مٓمع ذم إدظم٤مًمف: إومم

 سم٤مًمٌمء اعم٘مٓمع أمحد اإلُم٤مم ومن وىمد اًمرضم٤مل قمـ ومْمال اًمٜم٤ًمء قمغم طمتك ًمٚمحٚم٘م٦م اعمحرُم٦م اعمت٘مدُم٦م إطم٤مدي٨م

 اًمٜمٌل قمـ روي ىم٤مل وم٤مخل٤مشمؿ؟: اهلل قمٌد اسمٜمف ىم٤مل ح٤م سمؾ وهمػمه احلٚم٘م٦م ُمثال قمٚمٞمف ييب مل وًمٙمٜمف أجْم٤م اًمٞمًػم

 اهلل رمحف اًمًٜمدي احلًـ أب٤م اًمٕمالُم٦م ويم٠من 598 ص ٓسمٜمف اعم٤ًمئؾ اٟمٔمر. اًمذه٥م ظم٤مشمؿ قمـ هنك أنف ملسو هيلع هللا ىلص

 :وم٘م٤مل هلذا شمٜمٌف

 .شأقمٚمؿ واهلل. وإًمػ اًمًـ ُمثؾ اًمٞمًػم اًمٌمء واعمراد ُم٘مٓمققم٤م ُمٙمنا  أي ُم٘مٓمٕم٤م إٓ: ىمقًمف»

 سم٤مًمرضم٤مل طمٞمٜمئذ ظم٤مص سم٤مًمٞمًػم واًمت٘مٞمٞمد اًمٕمٛمقم سمف اعمراد يم٤من إذا احلدي٨م ًمٗمظ إمم ٕىمربا اًمّمقاب هق ومٝمذا

 .اًمٜم٤ًمء دون

 اضمتٜم٤مب اًمرضم٤مل قمغم وم٤مًمقاضم٥م إًمٞمف يٚمتٗم٧م ومال قمٚمٞمف ٓدًمٞمؾ مم٤م اًمزيم٤مة ومٞمف ٓدم٥م سمام سم٤مًمٞمًػم شم٘مٞمٞمده: اًمث٤مٟمٞم٦م

 .أقمٚمؿ اهللو إطم٤مدي٨م ًمٕمٛمقم اًميورة اىمتْمتف ُم٤م إٓ وىمٚمٞمٚمف يمثػمه يمٚمف اًمذه٥م

 .اًمٚم١مًم١م ؿمٙمؾ قمغم اًمٗمْم٦م ُمـ يّم٤مغ ٥مطَم : شاجلامٟم٦م ( 3)
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 جيقز، اًمٗمْم٦م ظم٤مشمؿ ومْم٦م، ظم٤مشمؿ ٕنف ًمٞمس ومْم٦م، ظم٤مشمؿ ٕنف وًمٞمس آه، :ايمشقخ

 ُمـ هذا يم٤من وم٢من جيقز، ومال وقم٤مداهتؿ شم٘م٤مًمٞمدهؿ وُمـ اًمٙمٗم٤مر ًم٤ٌمس ُمـ رء أي أُم٤م

 اعمقوقع؟ ذم قمٚمٛمؽ ُم٤م وم٠من٧م اعمٜمع، ضم٤مء هٜم٤م ومٛمـ ذاك

 .اًمزوم٤مف آداب يمت٤مب ـم٤مًمٕم٧م يمٜم٧م أن٤م :ايمسائل

 ُمـ يم٤من وًمق اخلٓم٦ٌم، ظم٤مشمؿ ُمقوقع ذم قمٚمٛمؽ ُم٤م ضمدًا، حمدد ؾم١مازم ،ٓ :ايمشقخ

 .جيقز اًمٗمْم٦م

 .جيقز ٓ :ايمسائل

 إذا أُم٤م جيقز، ومال اخلٓم٦ٌم وظم٤مشمؿ اًمٗمْم٦م ظم٤مشمؿ هق هذا يم٤من وم٢من هق، هذا :ايمشقخ

 . ومٞمجقز ظمٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ وًمٞمس ومْم٦م ظم٤مشمؿ يم٤من

 .ظمٓم٦ٌم سمخ٤مشمؿ وًمٞمس ظمػماً  اهلل ضمزيمؿ :ايمسائل

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 هذا؟ ظمٓم٦ٌم سمخ٤مشمؿ ًمٞمس :ئلايمسا

 . اهلل وسملم سمٞمٜمؽ هذا :ايمشقخ

 . سمخ٤مشمؿ وًمٞمس دسمٚم٦م هذا :ايمسائل

 . اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م؟ أجش اًمدسمٚم٦م أظمل، ي٤م ـمٞم٥م :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ٟمٕمؿ أي :ايمسائل

 ومٕمٚمٞمٙمام اظمتٚمٗمتام إذا اًمتٗم٤مصٞمؾ، هذه ذم أظمقض أن أريد ُم٤م أن٤م ُمٕمٚمٞمش :ايمشقخ

 ومٝمذا ظمٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ قمرسمٞم٦م، ًمٞم٧ًم هذه دسمٚم٦م يمٚمٛم٦م ٟمحـ يم٤من إذا شمتٗم٘م٤م أن

 .اخلالف وم٠مجش ضم٤مز، يمذًمؽ ًمٞمس يم٤من وإن ،زجي مل يمذًمؽ يم٤من إن ظمٓم٦ٌم، ظم٤مشمؿ

 . سم٤مًمٙمٗم٤مر شمِمٌف ٕنف اًمدسمٚم٦م هذه يّمػم ُم٤م ُمٜمؽ ُمرة ومٝمٛمتف اًّمكم أن٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ايمسائل

 . هذا قمغم أظمل ي٤م اظمتٚمٗمٜم٤م ُم٤م :ايمشقخ

وٓين اعمقوقع :ايمسائل ن أُم٤م ؿمٞمخٜم٤م، ُمٗمٝمقم ٕا  .رء قمٚمٞمٝم٤م ًمٞمس اًمدسمٚم٦م هذه ٔا



٦ٌَم   59 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 اًمٜمّم٤مرى؟ قمٜمد ظمٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ هذا هؾ :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :ايمسائل

 . هذا ذم وإي٤مه أن٧م شمتٗمؼ :ايمشقخ

 . سمًٞمٓم٦م ؿمٖمٚمف هٞمؽ شمٗمّمٚمٜم٤م ممٙمـ ؿمٞمخٜم٤م، ـمٞم٥م

 قمٜمد سم٤مًمذات ظمٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ هل ؿمق أم قمٚمٛمٞم٦م ومٙمرة قمٜمدي أن٤م سم٤مًمتٗمّمٞمؾ، قمٚمؿ قمٜمدي ُم٤م ٓ،

 . ٟمٕمؿ حييين ٓ ن٤مأ اًمٜمّم٤مرى

 (11: 58: 56/ 362/واًمٜمقر اهلدى) 

 اخلطبة؟ دم ايمؽتازمة سمشؼمط هل

ٌَؾ ُمـ ىمٌقل إجي٤مب شمؿ إذا أن :مداطمؾة  اعمخٓمقسم٦م، واًمد أو اًمٕمروس واًمد ىِم

 ذًمؽ؟ يث٧ٌم يمت٤مب يٙمت٥م ُمـ ضم٤مء ُم٤م ًمٙمـ اخل٤مـم٥م، يمذًمؽ وسملم

 .جيل ُم٤م قمٛمره :ايمشقخ

 (11: 55: 11/ 523/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أطمقه؟ طمطبة فمعم اخلطبة دم ايمصورة هذه سمدطمل هل

ًة، يتزوج أن ُيريد رضمؾ اهلل، ذم ُمتآظمٞم٤من أظمقيـ :مداطمؾة  ًمْمٞمؼ وًمٙمـ اُمرأ

 ؿم٤مء إن ُمٚمتزُملم وهؿ اهلل ًمٙمت٤مب طم٤مومٔم٦م وهل شمٕمٚمؿ ٓ اًمٌٜم٧م اعمدة، ـم٤مًم٧م اح٤مل

 ..ٟمحًٌٝمؿ اهلل،

 سمامذا؟ شمٕمٚمؿ ٓ :ايمشقخ

 واًمِمخص يٕمٚمٛمقن، أهٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م، اًمزواج يريد اًمِمخص هذا أن شمٕمٚمؿ ٓ هل :مداطمؾة

 اهلل ذم أظمقه هذا سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع اهلل، ذم أظمقه هل٤م ومت٘مدم يٕمٚمٛمقن، وأهٚمف يٕمٚمؿ اهلل ذم أظمقه

 ًمٜمٗمًف، يريده٤م أظمقه أن يٕمٚمؿ أنف ظم٤مص٦م أظمٞمف؟ ظِمٓم٦ٌم قمغم ظمٓم٥م هذا يٙمقن ومٝمؾ هق، يريده٤م

 أظمٞمف؟ ظمٓم٦ٌم قمغم ظمٓم٥م يٙمقن ومٝمؾ[ اعمقوقع] ُم١مضمؾ احل٤مل، وًمْمٞمؼ اح٤مل ًمْمٞمؼ وًمٙمـ



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   41   اخِلْٓم

 .ظمٓم٥م ُم٤م دام ُم٤م ٓ: :ايمشقخ

 .ظمٓم٥م ُم٤م :مداطمؾة

 .اهلل ذم أظمقه يٕمٚمؿ وًمٙمـ

 هق خيٓم٥م أن اًمرضمؾ يٛمٜمع ٓ هذا ًمٙمـ قمذره، ًمف خيٓم٥م؟ ٓ ح٤مذا يٙمٗمل، ٓ هذا :ايمشقخ

 .سمخٓم٦ٌم يت٘مدم مل هق دام ُم٤م قمٜمده، ُمـ

 ( 11: 41: 38/ 282/واًمٜمقر اهلدى) 

 يمؾِخطبة ايمػاحتة ومراءة ضمؽم

 اًمزواج قمغم يتٗم٘مقا  أن وأرادوا ًمٚمخٓم٦ٌم، اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ىمْمٞم٦م طمقل :طمؾةمدا

 . اًمٗم٤محت٦م ي٘مرؤوا

 . اخِلٓم٦ٌم: ىمؾ اخلُٓم٦ٌم: ىمٚم٧م قمٜمدُم٤م اًمًقري، سم٤مًمتٕمٌػم ُمٕمؽ حتقرين ذه٧ٌم إذًا، :ايمشقخ

 . اًمٗم٤محت٦م ي٘مرؤوا ٟمٕمؿ،

ءة :مداطمؾة  . اًمٗم٤محت٦م سم٘مرا

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ُمدة،...  اعمٝمر، يتحدد ُم٤م أو ديتحد ويٛمٙمـ ُمٝمر، أي دومع سمدون :مداطمؾة

 ًمٚمٌٜم٧م، آظمر ظمٓمٞم٥م َيـْحُي  ممٙمـ هذه اًمٗمؽمة ظمالل اًمزواج، يتؿ سمٕمدُم٤م واطمتامل

 . ُم٘مروءة وم٤محتتٝم٤م سم٠من: وي٘مقًمقا 

  ُم٤مذا؟ وم٤محتتٝم٤م :ايمشقخ

 . قمٚمٞمٝم٤م ُم٘مروءة اًمٗم٤محت٦م :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ ُم٘مروءة، :ايمشقخ

  صحٞمح؟ همػم أم صحٞمح أنف اإلؾمالم، ذم ووع هل٤م هذه هؾ :مداطمؾة



٦ٌَم   43 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

ءة طمٙمؿ طمٙمٛمٝم٤م اًمٗم٤محت٦م، ًم٘مراءة سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟمحـ :ايمشقخ  اًمٗمريْم٦م سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ىمرا

 ذم أصؾ هل٤م ًمٞمس ومٝمذه اًمّمالة، ىمٌؾ أطمد اهلل هق ىمؾ: ُمرات صمالصم٦م ي٘مرؤوا ُمثٚمام

 واوح؟ اًمًٜم٦م،

 . ٟمٕمؿ واوح :مداطمؾة

 أصٌح شم٘مرأ، مل أو اًمٗم٤محت٦م ىمرأت ؾمقاء أقمرف أن هيٛمٜمل أن٤م ًمٙمـ! ـمٞم٥م :ايمشقخ

 وىمٌقل، إجي٤مب: اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض ي٘مقل ويمام ُمقاوم٘م٦م، يقضمد وأصٌح هٜم٤مك، ظمٓم٦ٌم يقضمد

  احل٘مٞم٘مٞم٦م؟ ًمٚمخٓم٦ٌم يمتقـمئ٦م هذه وإٓ

 . احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمخٓم٦ٌم شمقـمئ٦م :مداطمؾة

 ًمق صم٤مين ظم٤مـم٥م ضم٤مء إذا ومحٞمٜمئذٍ  ذقمٞم٦م، ظمٓم٦ٌم شمّمٌح مل: ُمٕمٜم٤مه٤م وم٢مذاً  :ايمشقخ

 ظمٓم٦ٌم ًمٞم٧ًم دام ُم٤م ي١مصمر ٓ قمديدة، وم٤محت٤مت إول ًمٚمخ٤مـم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ىمرؤوا يم٤من

  واوح؟ ذقمٞم٦م،

 . ؾمٞمدي ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

 (11: 42: 31/ 239/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يمه؟ وايمده طمطبة يرهمض أن يمشاب جيوز هل

 ىمريٌف أو قمٛمف سمٜم٧م ًمف خيٓم٥م أن واًمده، ظمٓم٦ٌم يرومض أن ًمِم٤مب جيقز هؾ :ؽممال

 اًمٌٜم٧م؟ هذه ُمـ اًمزواج ويرومض ًمف،

 ومٞمج٥م وُم١مُمٜم٦م، ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م إن أُم٤م ذًمؽ، ًمف ٦م،ص٤محل همػم يم٤مٟم٧م إذا :ايمشقخ

ًمد ـم٤مقم٦م قمٚمٞمف  .اًمقا

 : ..(32: 59/ 34/ واًمٜمقر اهلدى)



٦ٌَم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   42   اخِلْٓم

 اخلاؿمب من ايمطؾبات من اظمخطوزمة إىمثار ضمؽم

 قمغم أين قمكمَّ  اهلل ومْمؾ وُمـ احل٤مل، ُمتقؾمط طم٤مزم ىمدر قمغم ؿم٤مب أن٤م :ايمسمال

 اًمنميٕم٦م، ٞم٦ميمٚم ذم وهل إظمقات سمٕمض ٕظمٓم٥م وشم٘مدُم٧م ديٜمل، أُمر ُمـ اؾمت٘م٤مُم٦م

٧م اعمٓمٚمقسم٤مت، ُمـ وم٠ميمثرت ـْ  ىُمْؾ : ▬شمٕم٤ممم اهلل سم٘مقل واطمتجَّ مَ  َُم   ِزيٜم٦َمَ  طَمرَّ
ِ
 اًمَّتِل اّللَّ

٤ٌَمِدهِ  َأظْمَرَج  ٤ٌَمِت  ًمِِٕم ـَ  َواًمٓمَّٞمِّ ْزِق  ُِم  شمٓمٚم٥م؟ ومٞمام احلؼ هل٤م ومٝمؾ ،[52:إقمراف] ♂اًمرِّ

 ومض،ومٚمػم اًمرومض، ًمف اخل٤مـم٥م ًمٙمـ احلؼ، هل٤م ُمنموقم٤مً  ـمٚمٌٝم٤م يم٤من إن :ايمشقخ

 .حي٥م ُم٤م يٓمٚم٥م ومٙمؾ  

 ؿمٞمخ؟ ي٤م اًمٓمٚم٤ٌمت ُمـ يٙمثر اًمٌٕمض :مداطمؾة

 ًمف ًمٞمس احلؼ، هل٤م ًمٞمس أو احلؼ هل٤م أُم٤م آظمر، أُمر هذا اظمتٚمٗمٜم٤م، ُم٤م أظمل ي٤م :ايمشقخ

ه٤م، وإٟمام ومرو٤مً  قمٚمٞمٝم٤م يٗمرض أن احلؼ  واؾمتحٌتف ذًمؽ اؾمتخ٤مرت وم٢من ُيـَخػمِّ

 .ومال وإٓ اؾمتج٤مسم٧م،

 أطم٧ٌم إذا ًمٙمـ ُمٕمروف، أُمر ومٝمذا ومٞمٝم٤م، ًمتٖم٤مزما وقمدم سم٤معمٝمقر اًمتٕم٤مون أُمر أُم٤م 

ة  ٓ أنف سمٛمٕمٜمك ذًمؽ، هل٤م ًمٞمس ومٝمذا ورومٞمٕم٤ًم، ُمثالً  هم٤مًمٞم٤مً  ُمٕمٞمٜم٤مً  ُمٝمراً  اعمخٓمقسم٦م اعمرأ

 .هب٤م حيًـ

َـّ  َوآشَمٞمُْتؿْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام قمٚمٞمٝم٤م حيرم ٓ هذا ًمٙمـ   ُِمٜمْفُ  شَم٠ْمظُمُذوا وَمال ىمِٜمَٓم٤مًرا إطِْمَداُه

  [.21:اًمٜم٤ًمء♂ ]ُُمٌِٞمٜم٤ًم َوإصِْماًم  ت٤َمًٟم٤مهُبْ  َأت٠َْمظُمُذوَٟمفُ  ؿَمٞمْئ٤ًم

 اًمنموط أطمؼُّ : »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام إُمر أن سمٞم٤من ومٞمٝم٤م أي٦م ومٝمذه

م أن اًمزوج ومٕمغم هم٤مًمٞم٤مً  اعمٝمر يم٤من وم٢مذاش اًمٗمروج سمف اؾمتحٚمٚمتؿ ُم٤م سم٤مًمقوم٤مء  إمم ذًمؽ ُيَ٘مدِّ

 .زوضمتف

ـ ٓ ًمٙمـ ًُ  .آظمر رء هذا اعمٝمقر، ذم اعمٖم٤مٓة َيـْح

 : ..( 34: 53/   95/   واًمٜمقر هلدىا)



٦ٌَم   45 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اخِلْٓم

 ايمعؿل؟ من خمطوزمته يؿـع أن يمؾخاؿمب هل

 يٛمٜمٕمٝم٤م هق هؾ شمٕمٛمؾ، أن شمريد هل أن[ خلٓمٞمٌٝم٤م] سمٕمث٧م[ اعمخٓمقسم٦م] :مداطمؾة

  يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا أم اًمٕمٛمؾ ُمـ

 قمٚمٞمٝم٤م؟ قم٤مىمد أو ظم٤مـمٌٝم٤م: شم٘مقل أن٧م :ايمشقخ

 .ظم٤مـمٌٝم٤م ٓ، :مداطمؾة

 أن سمنمط إٓ يتزوضمٝم٤م ٓ أن قمٚمٞمف ٙمـوًم قمٚمٞمٝم٤م، ؾمٚمٓم٦م ًمف ًمٞمس ظم٤مـمٌٝم٤م، :ايمشقخ

 .اًمدار ظم٤مرج شمٕمٛمؾ ٓ

 

 ( 11: 53: 25/   374/  واًمٜمقر اهلدى)









 الزًج اختَار يف ىصائح





 الهفاءة





 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙمٗم٤مءة 

 ايمزواج دم ايمسن مؼارزمة مرافماة يـبغي

 [:اإلمام ومال]

 اًمًـ ذم يٙمؼمه٤م رضمؾ ُمـ - سم٤مًمٖم٦م وًمق - صٖمػمشمف يزوج ٓ أن ويٜمٌٖمل :همائدة

 سمًٜمد ش71/  2» اًمٜم٤ًمئل روى ح٤م اًمًـ: ذم شم٘م٤مرهبام يالطمظ أن ٌٖمليٜم سمؾ يمثػما،

 - قمٜمٝمام اهلل ريض - وقمٛمر سمٙمر أبق ظمٓم٥م: ىم٤مل احلّمٞم٥م، سمـ سمريدة قمـ صحٞمح

 .ُمٜمف ومزوضمٝم٤م قمكم، ومخٓمٌٝم٤م ،شصٖمػمة إهن٤م»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل وم٤مـمٛم٦م،

 إمم بأىمر ًمٙمقهن٤م ُمرقمٞم٦م: اعم٘م٤مرسم٦م أو اًمًـ ذم اعمقاوم٘م٦م أن ومٞمف»: اًمًٜمدي ىم٤مل

 .شقمٜمٝم٤م اهلل ريض - قم٤مئِم٦م شمزوي٩م ذم يمام ُمٜمف، أقمغم هق ح٤م ذًمؽ يؽمك ىمد ٟمٕمؿ: إًمٗم٦م،

 (454/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمـؽاح دم ايمؽػاءة ضازمط

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شإًمٞمٝمؿ وأنٙمحقا  إيمٗم٤مء وم٤مٟمٙمحقا  ًمٜمٓمٗمٙمؿ، ختػموا»

 [:اإلمام ومال]

 .وم٘مط واخلٚمؼ اًمديـ ذم هل إٟمام اًمٙمٗم٤مءة أن ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م

 (.57/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمـؽاح دم ايمـسب دم ايمؽػاءة افمتبار فمدم ايمراصمح

 ([.951/ 32/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م]) :اٟمٔمر



 32   اًمٙمٗم٤مءة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اظمـاؽمب ايمزوج اطمتقار ضمول يمؾـساء ايمشقخ كصقحة

 . أظمتل اسمٜم٦م يد وـمٚم٥م اخل٤مـمٌلم أطمد ضم٤مء :مداطمؾة

 ُمـ؟ يٓمٚم٥م :ايمشقخ

 . ؿم٘مٞم٘متل سمٜم٧م ُمـ اجاًمزو يريد أظمتل اسمٜم٦م يد :مداطمؾة

  أظمتؽ؟ :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 . أجقه :ايمشقخ

 هذا ُمـ وشمٙمٚمؿ ؾمٞم٤مرات وقمٜمدي....  قمٜمدي أن٤م ي٘مقل ص٤مر وم٤مًمرضمؾ :مداطمؾة

 . إهمراءات ومٞمف اًمذي اًمٙمالم

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . اًمٜم٤مس ًمٕم٤مُم٦م :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 اًمٌٞم٧م قمغم يؽمدد وهق أؾمٌقع ُمـ أيمثر طمريم٦م جيقز ُمٕمٝمؿ ضمٚمس وم٤معمٝمؿ :مداطمؾة

 . رء سمٙمؾ يٌٚمٖمقين ؿم٘مٞم٘متل وزوج ؿم٘مٞم٘متل ه١مٓء قم٤مدهتؿ وُمـ إقمالُمل، دون

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

وم٘م٦م ٟمريد شم٘مري٤ٌمً  يٕمٜمل اٟمتٝمك أنف إُمر دام ُم٤م: ىم٤مًمقا  وومج٠مة :مداطمؾة  هذا قمغم اعمقا

 .  أمحد أبق ُمع ًم٘م٤مء ُمـ ٓسمد إذاً : ىم٤مًمقا  اًمِم٤مب،

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ذيمره٤م، قمدم ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م ُمٕمٞمٜم٦م ُمٜمٓم٘م٦م ُمـ ٕمٜملي أن٤م أنف اًمِم٤مب ىم٤مل :مداطمؾة

 . أؾمئٚم٦م قمدة قمٚمٞمف ـمرطم٧م ُمٕمل ضمٚمس سمٕمدُم٤م اًمرضمؾ ؿمٞمخٜم٤م وم٤معمٝمؿ



 35 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙمٗم٤مءة 

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . اهلل طمٗمٔمٙمؿ قمٚمٛمتٛمقٟم٤م يمام :مداطمؾة

 . حيٗمٔمؽ اهلل :ايمشقخ

 . وؿم٘مٞم٘متل ؿم٘مٞم٘متل زوج قمغم هذا وأظمٗمك ُمتزوضم٤مً  يم٤من أنف ومقىمع :مداطمؾة

 . أيمؼم اهلل :ايمشقخ

 . أوًٓ  هذا :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

  شمّمكم؟ أجـ ؾم٠مختف صم٤مٟمٞم٤مً  :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . طِمٚمِّٞمؼ هق ـمٌٕم٤مً  :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . وُمتٌٜمٓمؾ :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . اعم٤ًمضمد يمؾ ذم أصكم: ىم٤مل شمّمكم؟ أجـ وم٠ًمختف :مداطمؾة

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ايمشقخ

: ىم٤مل اًمديـ؟ أصح٤مب لماًمّم٤محل اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ يٕمرومؽ ُمـ: ىمٚم٧م :مداطمؾة

 . أطمد أقمرف ُم٤م أن٤م

 . أيمؼم اهلل :ايمشقخ

 طمتك أطمد شمٕمرف أنؽ سمؼمه٤من شم٠متٞمٜمل ومٚمام هذا، ممٙمـ ُمش: ًمف وم٘مٚم٧م :مداطمؾة

 . شم٠متٞمٜم٤م اهلل ؿم٤مء وم٢من قمٜمؽ أؾم٠مخٝمؿ



 34   اًمٙمٗم٤مءة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 زوج يٕمٜمل وشمٗم٤مضم٠م هب٤م واقمؽمف ؿمٖمالت قمدة ذم أوىمٕمتف ـمٌٕم٤مً  اًمرضمؾ :مداطمؾة

 . إؿمٞم٤مء هبذه أظمتل

 . اجلامقم٦م ه١مٓء هيدهيؿ اهلل :ايمشقخ

 . ٓ: ىم٤مل اًمزوضم٦م؟ ُمـ أوٓد قمٜمدك هؾ: ًمف ىمٚم٧م وصٚمٜم٤م، ُم٤م ًمًٜم٤م :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 اًمٔم٤مهر ظمٚم٘مٝم٤م ذم يٕمٜمل يمثػمة ؾمٞمئ٦م أؿمٞم٤مء قمٜمده٤م اًمزوضم٦م هذه أن ومذيمر :مداطمؾة

 . واًمدشمف ُمع سمتٍمومٝم٤م

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 سمٌمء اهلل ؾمٛمح ٓ قمٜمٝم٤م ٟمٌٕمد ٓ طمتك ًمٙمـ ؿمٞمخٜم٤م هذا اخلٚمؼ ُمـ هق :مداطمؾة

 . يٕمٜمل اًمرُمل ُمـ

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . يٙمذب وهق اًمزوضم٦م ُمـ سمٜم٧م قمٜمده أظمػماً  اشمْمح اًمرضمؾ أن وم٤معمٝمؿ :مداطمؾة

 . أيمؼم اهلل :ايمشقخ

 . شمًٛمٕمؽ هل أن أظمتل سمٜم٧م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م أن ومٝمق :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 اهلل ؿم٤مء إن أن٤م: وم٘مٚم٧م رأجل ًمت٠مظمذ وضم٤مءت اؾمت٠مذٟمتٝم٤م سمٕمدُم٤م وـمٌٕم٤مً  :مداطمؾة

 وأؾمت٤مذٟم٤م ؿمٞمخٜم٤م سمٙمالم ٟمًت٠منس: ىمٚم٧م ًمٙمـ ٟمّمٞمح٦م ٟمّمحتٝم٤م أين ُمع سم٤مب ُمـ

 . وواًمدٟم٤م

 . مجٞمٕم٤مً  ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :ايمشقخ

 . يّمكم ٓ أنف زم اشمْمح يّمكم ٓ أوًٓ  أنف سمٕمدُم٤م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م يٙمرُمؽ اهلل :مداطمؾة



 33 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙمٗم٤مءة 

 . أيمؼم اهلل :ايمشقخ

 . أظمرى أؿمٞم٤مء ومٞمف فًمٕمٚم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م زال وٓ ويٙمذب :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . ٟمٕمٚمٛمٝم٤م ٓ ٟمحـ :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . وضمؾ قمز اهلل إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م وٓ :مداطمؾة

 . وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف :ايمشقخ

 ُمع ؿمٞمخٜم٤م ي٤م آظمر ورء اًمرضمؾ، هذا ُمثؾ ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م رأجٙمؿ ومام :مداطمؾة

 ديـ ص٤مطم٥م يم٤من إذا إٓ ومرص٦م زوج أي دمٕمؾ ُم٤م أنف إظمقات هل١مٓء دائامً  ٟمّمٞمحتٜم٤م

 . اًمٗمرص٦م هذه

 . ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ويٗمٞمد يٗمٞمده٤م وضمؾ قمز اهلل وًمٕمؾ ُمٜمٙمؿ،صٖمػمة يمٚمٛم٦م شمقضمٞمف ومٛمٛمٙمـ :مداطمؾة

 . اهلل ؿم٤مء إن ومٞمٝم٤م همػمه٤م

  أظمقك؟ سمٜم٧م قمٛمره٤م يمؿ ىمد :ايمشقخ

 . قمنميـ إمم قمنم شمًٕم٦م يٕمٜمل :مداطمؾة

 . قمنميـ :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  ُمتٕمٚمٛم٦م؟ وهل :ايمشقخ

 اخلٛمس اًمّمٚمقات وشمّمكم ديـ وص٤مطم٦ٌم ُمتجٚم٦ٌٌم ٟمٕمؿ، اهلل ؿم٤مء ٤مُم :مداطمؾة

 . واخلٛمٞمس آصمٜملم طمتك وشمّمقم

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ايمشقخ



 36   اًمٙمٗم٤مءة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 . وضمؾ قمز اهلل ومْمؾ ُمـ ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 هذا سمٜم٤مت ُمـ همػمه٤م سمف أنّمح مم٤م أيمثر أنّمحٝم٤م أن يِمجٕمٜمل هذا :ايمشقخ

ره٤م اًمزُم٤من،  وظُمُٚمَ٘مف ِديٜمف شمروقن ُمـ ضم٤مءيمؿ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف وم٠مذيمِّ

 قمٚمٞمف ىم٤مل يمام أو ،شقمريض» أوش يمٌػم ووم٤ًمد إرض ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ ومزوضمقه،

ره٤م واًمًالم، اًمّمالة  يمذًمؽ إُمر أن يمام وظمٚم٘مف، ديٜمف هق اًمزوج ذم اًمٕمؼمة أن وأذيمِّ

ة، سم٤مًمٜم٦ًٌم  أو مجٞمٚم٦م شمٙمقن أن ظمٓمٞمٌتف قمـ يٌح٨م أَّٓ  اًمرضمؾ قمغم جي٥م أنف ويمام ًمٚمٛمرأ

 شم١مُمر ومٙمذًمؽ ص٤محل٦م، ًمٞمٜم٦م يمقهن٤م قمـ يٌح٨م أن وإٟمام طمًٞم٦ٌم، شمٙمقن أو همٜمٞم٦م ٙمقنشم

 وٟمًٌف، طَمَِمٛمف قمـ ًمٞمس مج٤مًمف، قمـ ًمٞمس ُم٤مًمف، قمـ ًمٞمس اًمرضمؾ، قمـ شمٌح٨م أن اعمرأة

 شُمٜمَْٙمح: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ[ شمٕمٚمٛمٜم٤مه] مم٤م هق ذًمؽ وظمٚم٘مف، ديٜمف قمـ وإٟمام

ة  هذه ،شيداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م ٤موطمًٌٝم وُم٤مهل٤م جلامهل٤م ٕرسمع اعمرأ

اُمقن هؿ اًمذيـ ًمٚمرضم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟمّمٞمح٦م  . ويمقٟم٤مً  ذقم٤مً  اًمٜم٤ًمء قمغم ىمقَّ

ضَم٤مُل : ▬اعمٕمرووم٦م ومٚممي٦م: ذقم٤مً  أُم٤م اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْمَّ  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّللَّ

 [.54:اًمٜم٤ًمء♂ ]سَمْٕمضٍ  قَمغَم 

ة ُمـ أىمقى اًمرضمؾ أن َِم٤مهداعمُ  ومٛمـ: يمقٟم٤مً  أُم٤م   وم٢من وًمذًمؽ رء، يمؾ ذم اعمرأ

ة، ًمٞمس اًمرضمؾ هق إٟمام يتجؼم اًمذي أن اًمٖم٤مًم٥م اًمزوضملم، أطمد شَمـَجؼمَّ   يم٤من وإن اعمرأ

 اًمرضمؾ أُمر ىمد يم٤من إذا وضمؾ قمز اهلل أن اًمٙمالم هذا ُمـ أقمٜمل ؿمذوذ، اًم٘م٤مقمدة هلذه

ة يت٘مّمد وأن يتحرى أن ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمف ًم٤ًمن قمغم يِّٜم٦م اعمرأ  ُمٜمٝم٤م، أىمقى وهق اًمّم٤محل٦م، اًمدَّ

ة احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ي٠مُمر أن أومم صمؿ أومم صمؿ وم٠مومم  يمام اًمّم٤مًمح اًمرضمؾ قمـ شمٌح٨م أن اعمرأ

 . واًمٗمتٞمٚم٦م سم٤مًمنجي٦م ؾمقري٤م ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن

 . أيمؼم اهلل :مداطمؾة

 .اًمتحري دىم٦م قمـ اًمٌح٨م ِدىم٦َّم قمـ ٟم٤مهٞمؽ :ايمشقخ

 ًمؽ ؾمخر أن وضمؾ قمز اهلل حتٛمدي أن قمٚمٞمؽ جي٥م: هل٤م أىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه وأن٤م 

 أبق ُمـ واًمتٗمتٞمش اًمتح٘مٞمؼ ذًمؽ وًمقٓ ويٗمتش، وحي٘مؼ يدىمؼ اًمذي أمحد أب٤م ظم٤مًمؽ

ًمدان وًمٜمدم اًمقاىمٕم٦م، ًمقىمٕم٧م اًمرضمؾ هذا قمـ أمحد  هذا قمغم ورائٝمام ُمـ واًمٌٜم٧م اًمقا



 37 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٙمٗم٤مءة 

ًمف ُمـ رء قمـ سمح٨م دون سمٙمالُمف، آهمؽمار جمرد قمغم ىم٤مئامً  يم٤من اًمذي اًمزواج  أطمقا

 . وأظمالىمف

 ص٤محل٤مً  زوضم٤مً  هل٤م ي٘مٞمض أن وضمؾ قمز اهلل وأؾم٠مل أظمتؽ، ٓسمٜم٦م ٟمّمٞمحتل هذه

 . ًمدي ُم٤م هذا ؿمخّمٝم٤م، وقمـ ديٜمٝم٤م قمـ ويداومع وحيٗمٔمٝم٤م حيّمٜمٝم٤م

 . حيٗمٔمٙمؿ اهلل ؿمٞمخٜم٤م ي٤م آُملم آُملم :مداطمؾة

 . يًٚمٛمٙمؿ اهلل :ايمشقخ

 . ومٞمٙمؿ وي٤ٌمرك قمٛمريمؿ ذم يٛمد رسمٜم٤م :مداطمؾة

 . ذًمؽ ُمثؾ وًمٙمؿ آُملم مهللا :ايمشقخ

 (.394) واًمٜمقر دىاهل)

 يمؾصالة ايمؼاؿمع زوصمفا مع اظمصؾقة ايمزوصمة سمػعل ماذا

 أن قمٚمٞمٝم٤م ومامذا شمّمكم واًمزوضم٦م يّمكم، ٓ قم٤مص زوج ذم احلٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 شمٗمٕمؾ؟

 ومٌٝم٤م اًمٜمّمٞمح٦م ٟمٗمٕم٧م وم٢من شمذيمره، وأن شمٜمّمحف أن قمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ أول :ايمشقخ

 وم٢مٟمٙمؿ ًمٚمّمالة، اًمت٤مرك اًمزوج هذا قمّمٛم٦م ذم شمٌ٘مك أن هل٤م جيقز ومال وإٓ وٟمٕمؿ،

 يمٜم٤م وإن سمٙمٗمره، اعمت٘مدُملم إئٛم٦م سمٕمض ىم٤مل طمتك اإلؾمالم، ذم اًمّمالة أمهٞم٦م شمٕمٚمٛمقن

 اًمت٤مرك اعمًٚمؿ ذم يٙمٗمل إُمر ًمٙمـ اًمّمالة، شمرك اؾمتحؾ إذا إٓ اًمٙمٗمر ٟمرضمح ٓ ٟمحـ

 وسملم – رواي٦م وذم – اًمٙمٗمر وسملم اًمرضمؾ سملم: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ًمٚمّمالة

 أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ُمٕمف ٟمّمٞمحتٝم٤م يٜمٗمع مل وم٢مذاش يمٗمر وم٘مد اًمّمالة شمرك ومٛمـ ،اًمّمالة شمرك اًمنمك

 .وسمٞمٜمف سمٞمٜمٝم٤م[ اًمتٗمريؼ] ُمٜمف وشمٓمٚم٥م اًمنمقمل اًم٘م٤ميض إمم أُمره٤م شمرومع

 (11:55:28/ 9 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 اظمؾتزمة زماظمسؾؿة اظمؾتزم نمغم اظمسؾم زواج ضمؽم

 أو سمٗمت٤مة اإلؾمالم ٤مًمٞمؿسمتٕم اعمٚمتزم همػم اعمًٚمؿ اًمرضمؾ زواج قمـ أؾم٠مل :مداطمؾة

ة  ُمثالً  وهق ومت٤مة، قمـ ًمف يٌحثقا  أن يمذا أو أهٚمف ُمـ ُمثالً  ـمٚم٥م: يٕمٜمل ُمٚمتزُم٦م، اُمرأ

 ىمٚمٌف، هيدي اهلل ًمٕمؾ سم٤مب ُمـ ُمٚمتزم، همػم أصالً  وهق ُمٚمتزُم٦م شمٙمقن أن قمغم طمريص

  جيقز؟ يٕمٜمل هذا هؾ وم٤مٔن

 ُأُمروا إُمقر ءأوًمٞم٤م أن ويمام هل٤م، يمٗم١ماً  ًمٞمس هذا ٕن جيقز: ٓ هذا ٓ، :ايمشقخ

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف: أي اًمقاضم٥م، هق أجْم٤مً  وم٤مًمٕمٙمس يمٗم١مًا، يم٤من ُمـ إمم سمٜم٤مهتؿ سمتزوي٩م

 إرض ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ ومزوضمقه، وظُمٚم٘مف ديٜمف شمروقن ُمـ ضم٤مءيمؿ إذا»

 ومال وظُمُٚم٘مف ديٜمف شمروقن ٓ ُمـ ضم٤مءيمؿ إذا: واًمٕمٙمسش يمٌػم  أو قمريض ووم٤ًمد

 :ًٛملمىم قمغم اًمٙمٗم٤مءة ٕن شمزوضمقه:

 .ومٞمف اظمُتٚمِػ وىمًؿ قمٚمٞمف، اشمُِّٗمؼ ىمًؿ

 .واخلٚمؼ اًمديـ يمٗم٤مءة ومٝمق اًمٙمٗم٤مءة ُمـ قمٚمٞمف اعمتٗمؼ اًم٘مًؿ أُم٤م

 .ومٞمف خمتٚمػ اًمث٤مين اًم٘مًؿ هذا اًمٜم٥ًم، ومٙمٗم٤مءة: أظمر اًم٘مًؿ أُم٤م

: ُمثالً  اًمٜم٤مس سمٕمض ىم٤مل ىمد ًمٙمـ إؾمالُمٞم٤ًم، هل٤م ىمٞمٛم٦م ٓ اًمٜم٥ًم يمٗم٤مءة أن واحل٘مٞم٘م٦م

 أن جيقز ٓ أنف قمـ ومْمالً  اًم٘مرر، همػم اًمٕمريب تزوضمٝم٤مي أن ًمٚم٘مرؿمٞم٦م جيقز ٓ إٟمف

 هذه أبٓمؾ ملسو هيلع هللا ىلص وم٤مًمٜمٌل وًمذًمؽ سمٞمٜمٝمام: مجع اإلؾمالم أن ُمع إقمجٛمل، يتزوضمٝم٤م

 سمف سَمٓم٠َّم وُمـ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سم٘مقًمف اًمٜمًٌٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة

ٌُف سمف ُينع مل قمٛمٚمف، ٤مَب  وَمال▬ :اًم٘مٞم٤مُم٦م ًمٞمقم سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘مقل وضمؾ قمز ورسمٜم٤مش ٟمً ًَ  َأن

٤مَءًُمقنَ  َوٓ َيْقَُمئِذٍ  سَمٞمْٜمَُٝمؿْ  ًَ  [.313:اعم١مُمٜمقن♂ ]َيَت

 ىمٚم٧م يمام ُمٚمتزم همػم رضمؾ ظمٓم٥م وم٢مذا اًمنمط، هل واخلُُٚم٘مٞم٦م اًمديٜمٞم٦م اًمٙمٗم٤مءة: إذاً 

 .اعمٚمتزم همػم اعمًٚمؿ سمذًمؽ شمزوجيٝم٤م قمغم ُيَقاومؼ أن أُمره٤م ًمقزم جيقز ومال ُمٚمتزُم٦م، ومت٤مةً 
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 يٕمتؼموٟمف شمٚمٓمٞمٗم٤مً  سم٤مًٕمٗم٤مظ اًمتَّٚمٓمُّػ سم٤مب ُمـ يقمٍم شمٕمٌػم ُمٚمتزم همػم ويمٚمٛم٦م

 .ذقمٞم٦م همػم ُمداهٜم٦م أقمتؼمه٤م وأن٤م ذقمٞم٦م، ؾمٞم٤مؾم٦مً 

ٛمقن وم٤مًمٞمقم ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة وأُمثٚم٦م ٟمامذج ًمف وهذا  ًَ  سم٤مًمٗم٤مئدة ُمثالً  اًمرسم٤م ُي

م اًمرسم٤م اًمنمقمل، اًمٚمٗمظ هذا ًمقىْمع شمٚمٓمٞمٗم٤مً  م ومٞمًٛمقن ُُمـحرَّ  ؿاحلٙم هلذا متٞمٞمٕم٤مً  وم٤مئدة اعمَُحرَّ

 .ًمف وشمْمٞمٞمٕم٤مً 

 أن يٜمٌٖمل ومٝمذا يّمكم، ٓ: يٕمٜمل ُمٚمتزم؟ همػم ُمٕمٜمك ُم٤م اعمٚمتزم، همػم اًمرضمؾ يمذًمؽ

 جيقز ُمٓم٤َّمـم٦م، يمٚمٛم٦م ُمٚمتزم همػم ي٘مقًمقن وم٤مؾمؼ، إٟمف ي٘مقًمقن ٓ ًمٙمـ وم٤مؾمؼ، إٟمف ومٞمف ي٘م٤مل

: يٕمٜمل ي٘مقًمقن، يمام اإلؾمالم ذم اًمث٤مٟمقي٦م سم٤مُٕمقر ي٠ميت ٓ: يٕمٜمل ُمٚمتزم همػم يٙمقن أن

 حم٤مومٔم٤مً  يٙمقن ىمد ًمٙمـ آظمره، إمم ٟمٞم٤مم واًمٜم٤مس اًمٚمٞمؾ ي٘مقم ٓ ُمثالً  تح٤ٌمتسم٤معمً سم٤مًمًٜمـ

 يٙمقن أن احلؼ اعمًٚمؿ.. اًمٞمقم ًمٚمٛمًٚمؿ سمد ٓ ًمذًمؽ يمٗم١مًا: يٙمقن هذا اًمٗمرائض قمغم

 .وسم٤مـمٜم٤مً  فم٤مهراً  سم٤مإلؾمالم قم٤مُمالً 

ة يمٗم١ماً  ًمٞمس اًمٗم٤مؾمؼ: اًم٘مقل ظمالص٦م  ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ويمام اًمّم٤محل٦م، ًمٚمٛمرأ

ة شُمٜمْٙمح: »وُمًٚمؿ اًمٌخ٤مري سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ أظمر احلدي٨م  ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م: ٕرسمع اعمرأ

 سمذات ومٕمٚمٞمِؽ : ٟم٘مقل يمذًمؽش يداك شَمِرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م، وطمًٌٝم٤م

 .ًمقًمٞمٝم٤م ي٘م٤مل ويمذًمؽ شمٗمٕمكم، مل إن يداكِ  شمرسم٧ِم  اًمديـ

 وٓ ٦ماًمّم٤محل اعمرأة قمـ يٌح٨م أن اخل٤مـم٥م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٠مُمر أنف يمام: إذاً  

 أن قمٚمٞمٝم٤م هل يمذًمؽ ديٜمٝم٤م، قمـ وإٟمام وٟمًٌٝم٤م، وطمًٌٝم٤م وُم٤مهل٤م مج٤مهل٤م قمـ يٌح٨م

يـ هذا قمـ شمٌح٨م  . اخلُٚمؼ هذا قمـ أو اًمدِّ

 (11: 13: 24/ 753/ واًمٜمقر اهلدى) 

 أن زمممط الزمـته اظمستؼقم نمغم اخلاؿمب يؼبل ظمن ايمشقخ كصقحة

  !ايمزواج زمعد ايمصالة فمعم حياهمظ

 شم٠مظمذ هذا خيٓم٥م، أن ىمٌؾ طمٞم٤مشمف ذم اؾمت٘م٤مُمتف يٕمرف ٓ اخل٤مـم٥م يم٤من إذا :ايمشقخ
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 وهق ُمٜمؽ أيمؼم هق ُمـ ُمٜمف آظمذه اًمنمط هذا!! ويّمدق يّمكم أن ذـًم٤م قمٚمٞمف

[ اًمرضمؾ] سمنمط خيؾ أخـ اًمٕم٤معملم رب سمنمط أظمؾ يم٤من وم٢مذا وظم٤مًم٘مف، ظم٤مًم٘مؽ

 ..ًمف ىمٞمٛم٦م ٓ ورق قمغم طمؼم هذا أظمل اًمنمط هذا ًمذًمؽ اعمًٙملم؟

 (11: 42: 52/   374/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يؼويمه همقام ايمشقخ ورأي ،واجلامفمات اجلؿع يصقم ال ممن ايمزواج

 إلم ضمقاهتم رشيك ؽمقغغموا أهنم من ايمزواج فمعم اظمؼبؾكم زمعض

 األهمضل

 ًم٘مد: شم٘مقل شم٠ًمل إظم٧م اًم١ًمال ذم ضم٤مء! اهلل طمٗمٔمؽ اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م :مداطمؾة

 وٓ اجلٛمٕم٦م حيي ٓ: اًمّمٗم٤مت سمٕمض وهذه ُمٜمل، اًمزواج يريد زم قمؿ اسمـ زم شم٘مدم

 ًمق أين وأفمـ ٓ؟ أم أتزوضمف هؾ أُمري ُمـ طمػمة ذم وأن٤م اًمًٜم٦م، ذم ُمٚمتزم وهمػم اجلامقم٦م

 اًمرضمؾ هذا ُمثؾ ُمـ اًمتزوج جيقز هؾ: وأُمث٤مزم شمقضمٞمٝمل وم٠مرضمق ومٞمف، ؾمٞم١مصمر شمزوضمتف

 حيٗمٔمٙمؿ؟ واهلل

 إن: سم٢مجي٤مز وًمق قمٚمٞمف اإلضم٤مسم٦م ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ! همري٥م قمجٞم٥م ؾم١مال هذا :ايمشقخ

ًمف أطمًـ اجلامقم٦م، وٓ اجلٛمٕم٦م يّمكم ٓ: اًمّمٗم٤مت هبذه اعمقصقف اًمرضمؾ هذا  أطمقا

 اعمٚمتزُم٤مت، اعم١مُمٜم٤مت ُمـ أهن٤م يٌدو اًمتل اعمرأة هلذه يمٗمًئ٤م يٙمقن وأٓ وم٤مؾمً٘م٤م، يٙمقن أن

ًمف، أطمًـ هذا ًمف وأؾمقء أطمقا  وٓ اجلٛمٕم٦م يّمكم ٓ ٕنف ديٜمف: قمـ ُمرشمد يم٤مومر أنف أطمقا

 اعمٕمدوم، سم٤معمٓمٚمقب وشمتٛمًؽ شمٔمـ طمٞمٜمام اخلٓم٠م يمؾ خمٓمئ٦م اعمرأة هذه وًمٙمـ اجلامقم٦م،

 ىمٚمٜم٤م اًمذي اًمرضمؾ هذا قمغم شم١مصمر أن شمًتٓمٞمع أهن٤م شمٔمـ اعم١مؾمػ، اًمقاىمع إمم شمٜمٔمر وٓ

ًمف أىمؾ إٟمف  ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وٟمحـ قمٚمٛمٝم٤م، وسم٘مقة سمِمخّمٞمتٝم٤م ومتٕمتد وم٤مؾمؼ، أنف أطمقا

 قمٜمدهـ: قمٚمؿ ٓ يتاًمال اًمٜم٤ًمء ُمـ أهن٤م قمغم يدًمٜم٤م ؾم١ماهل٤م يم٤من وإن قمٚمٛمٝم٤م، ُمٌٚمغ ٟمدري

 ىمقل شمٕمٚمؿ وهل اًم١ًمال هذا ُمثؾ زم وضمٝم٧م ح٤م اًمٕمٚمؿ ُمـ رء قمغم يم٤مٟم٧م ًمق ٕهن٤م

 ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ ومزوضمقه وظمٚم٘مف ديٜمف شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 اًمّم٤مًمح، اًمزوج خيت٤مروا سم٠من إُمقر ٕوًمٞم٤مء ظمٓم٤مب هذاش قمريض ووم٤ًمد إرض
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 وطمًٌٝم٤م، ومج٤مهل٤م، ح٤مهل٤م،: ٕرسمع اعمرأة حشمٜمٙم: »آظمر طمدي٨م ذم ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل

 .يداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽش وديٜمٝم٤م

 أُمره٤م، ًمقزم اًمّم٤مًمح اًمزوج خيت٤مروا أن إُمقر أوًمٞم٤مء ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يم٤من إذا

 أن قمغم اًمرضم٤مل حيض أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ذًمؽ، وٟمحق أظمٞمف ًمٌٜم٧م ٓسمٜمتف، أُمره، ًمقزم

ة اظمتٞم٤مر قمغم هلؿ اًم٤ٌمقم٨م يٙمقن ة شمٙمقن أن هق إٟمام اعمرأ  ٟمٕمٚمؿ سم٠منٜم٤م قمٚماًم  ُمتديٜم٦م، اُمرأ

: ىم٤مل طمٞمٜمام اًمٜم٤ًمء قمغم سمذًمؽ وومْمٚمٝمؿ اًمرضم٤مل سمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل صٌغ ُم٤م مجٞمًٕم٤م

ضَم٤مُل ▬ اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْمَّ  ومٝمذه [54:اًمٜم٤ًمء♂ ]سَمْٕمضٍ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّللَّ

 ٕن أظمرى: ضمٝم٦م ُمـ اًمٓمٌٞمٕمل اًمقاىمع وٟمٔم٤مم ضمٝم٦م، ُمـ اًمنمع ٟمٔم٤مم شم٘مٚم٥م اًم٤ًمئٚم٦م

ة وًمٞم٧ًم اعمرأة قمغم اًم٘مقام ومٝمق وم٤مؾمً٘م٤م يم٤من وًمق اًمرضمؾ  اًمرضمؾ قمغم اًم٘مقاُم٦م هل اعمرأ

 .ص٤محل٦م يم٤مٟم٧م وًمق

 ُمع يمثر وُمثٞمالهت٤م اعمرأة هذه أن إدًم٦م ُمـ ؾمٌؼ ح٤م اؾمتٜم٤ٌمـًم٤م أطمٙمؿ أن٤م ومٚمذًمؽ

ة وشمزوج أظم٤ٌمًرا ؾمٛمٕمٜم٤م وـم٤مح٤م إؾمػ،  أهن٤م سمزقمٛمٝم٤م اًمٓم٤مًمح ًمِم٤مبسم٤م اًمّم٤محل٦م اعمرأ

 قمـ هب٤م واٟمحرف ومٞمٝم٤م هق أثر شم٤مًرة شمّمقرت، مم٤م أؾمقأ  اًمٕم٤مىم٦ٌم يم٤مٟم٧م صمؿ ومٞمف ؾمت١مصمر

 اخلٛمس اًمّمٚمقات شمّمكم يم٤مٟم٧م.. حتتج٥م ٓ ومجٕمٚمٝم٤م حتتج٥م يم٤مٟم٧م اعمًت٘مٞمؿ ظمٓمٝم٤م

 اًمٜمتٞمج٦م يم٤مٟم٧م ديٜمٝم٤م قمغم صمٌت٧م إذا أو ىمٌؾ، ُمـ يم٤مٟم٧م يمام إىمؾ قمغم حت٤مومظ ٓ ومجٕمٚمٝم٤م

 اًمٜم٤ًمء يتزوضمقا  أن اًمرضم٤مل ٟمٜمّمح يمام اًمٜم٤ًمء ومٜمٜمّمح وًمذًمؽ ٤مرىمٝم٤م،ويٗم شمٗم٤مرىمف أن

 اًمٜم٤ًمء ٟمٜمّمح أن وإومم وم٤ٌمٕومم إطم٤مدي٨م، ُمـ شم٘مدم ومٞمام ؾمٛمٕمتؿ يمام اًمّم٤محل٤مت

 ىمد اًمذي اًمرضمؾ قمـ ومْماًل  اًمٗم٤مؾمؼ سم٤مًمرضمؾ شمتزوضمـ أن إي٤ميمـ صمؿ إي٤ميمـ: هلـ ومٜم٘مقل

م أن شمًتٓمٞمع ٓ اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمرأة هذه أن وم٤مًمٖم٤مًم٥م يم٤مومر، إٟمف ومٞمف ي٘م٤مل  اًمرضمؾ شم٘مقِّ

 .وم٤مضمًرا  وم٤مؾمً٘م٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اًم٘مقي،

 (11:25:35/أ56: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 62   اًمٙمٗم٤مءة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 مبتدع أكه هلا سمبكم شمم ايمسـة فمعم أكه فمعم ؾمازًما سمزوصمت 

ة شمزوضم٧م :ايمسائل  أنف وقمغم اًمنميػ اًمنمع قمغم أنف أؾم٤مس قمغم ؿم٤مب إُمرأ

 والًم٦م ويمؾ والًم٦م سمدقم٦م يمؾ»: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل ،ُمٌتدع أنف ايمتِمٗم٧م صمؿ ؾمٚمٗمل

 ؟اًمٜمّمٞمح٦م ومام شمؽميمف؟ أم اٟمحراومف قمغم ُمٕمف شمًتٛمر ومٝمؾ شاًمٜم٤مر ذم

 إٟمام»: ي٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ ،ومٚمتؽميمف : سمٞمده٤م إُمر يم٤من إذا :ايمشقخ

 وُمـ ُمٜمف شمتخٚمص أن شمريد يم٤مٟم٧م إذا،خت٤مًمٕمف أن وقمٚمٞمٝم٤م شسم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق

 .سمدقمتف

 (26 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 غري للصباب ىصائح

 الزًاج على الكادر





 63 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٟمّم٤مئح ًمٚمِم٤ٌمب همػم اًم٘م٤مدر قمغم اًمزواج 

 همايمصوم وإال يمؾؿستطقع زمايمزواج األمر

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

، ُمٜمل ومٚمٞمس سمًٜمتل يٕمٛمؾ مل ومٛمـ ؾمٜمتل، ُمـ اًمٜمٙم٤مح»  سمٙمؿ ُمٙم٤مصمر وم٢مين وشمزوضمقا

 .شوضم٤مء ًمف اًمّمقم وم٢من سم٤مًمّمٞم٤مم، ومٕمٚمٞمف جيد مل وُمـ ومٚمٞمٜمٙمح ـمقل ذا يم٤من وُمـ إُمؿ

 .وم٤ٌمًمّمقم وإٓ اؾمتٓم٤مع إذا سم٤مًمزواج إُمر: سم٘مقًمف إلُم٤مما ًمف شمرضمؿ

 (.497/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمصقام وأمهقة االؽمتؿـاء وضمرمة  ايمبرص زمغض ايمشباب كصقحة

 ايمشفوة يمؽرس

 [:اإلمام ومال]

 أبّم٤مرهؿ، ُمـ يٖمْمقا  أن - ُمٜمٝمؿ اًمِم٤ٌمب وسمخ٤مص٦م - ُمًٚمؿ يمؾ قمغم وم٤مًمقاضم٥م

 وأن ؿمٝمقاهتؿ، ًمٙم٤مُمـ واعمحريم٦م ًمٜمٗمقؾمٝمؿ، ج٦ماعمٝمٞم اخلٚمٞمٕم٦م اًمّمقر إمم اًمٜمٔمر وقمـ

، مل وم٢من هل٤م، إطمّم٤مٟم٤م اعمٌٙمر اًمزواج إمم ي٤ٌمدروا  وضم٤مء وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمٝمؿ يًتٓمٞمٕمقا

 ،ش3783» شاإلرواء» ذم خمرج صحٞمح طمدي٨م وهق واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

 اهلل ىم٤مل ـيم٤مًمذي ومٞمٙمقٟمقا  ، اًمّمٞم٤مم ُمٙم٤من شاًمني٦م اًمٕم٤مدة» ؾمتٛمٜم٤مءآ إمم يريمٜمقا  وٓ

ٌِْدًُمقنَ ▬: قمٚمٞمٝمؿ اعمٖمْمقب ُمـ ومٞمٝمؿ َت ًْ ! ؟♂ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 ٓ قمام يٍمومٜم٤م وأن ـم٤مقمتف، ذم واعمًٚمٛملم يًتٕمٛمٚمٜم٤م أن شمٕم٤ممم اهلل أؾم٠مل. [63: اًمٌ٘مرة]

 .جمٞم٥م ؾمٛمٞمع إٟمف ُمٕمّمٞمتف، ُمـ يروٞمف

 (.33/ 3/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 االؽمتؿـاء وضمرمة زمايمصقام يمشبابا فمـد ايمشبق فمالج

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]



 66   ٟمّم٤مئح ًمٚمِم٤ٌمب همػم اًم٘م٤مدر قمغم اًمزواج   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .شاًمّمٞم٤مم أُمتل ظمّم٤مء»

 [:اإلمام ومال]

 اًمذيـ اًمِم٤ٌمب ذم اًمِمٝمقة وقمراُم٦م اًمِمٌؼ عمٕم٤مجل٦م يمريؿ ٟمٌقي شمقضمٞمف احلدي٨م وذم

 اًمني٦م اًمٕم٤مدة يتٕم٤مـمقا  أن هلؿ جيقز ومال اًمّمٞم٤مم، وهق أٓ زواضم٤م، جيدون ٓ

ٌِْدًُمقنَ ▬: هلؿ ىمٞمؾ ـُم ىم٤مقمدة ٕنف.  شسم٤مًمٞمد آؾمتٛمٜم٤مء» َت ًْ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 ذم اهلل وصٗمٝمؿ اًمذيـ اعم١مُمٜملم صٗم٤مت ُمـ ًمٞمس ذاشمف ذم آؾمتٛمٜم٤مء وٕن ♂ظَمػْمٌ 

ـَ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إَِّٓ * طَم٤مومُِٔمقن ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَِّذي

ُؿْ ومَ  َأجاَْمهُنُؿْ  ـِ  *َُمُٚمقُِملم هَمػْمُ  ٢مهِنَّ : اعم١مُمٜمقن♂ ]اًْمَٕم٤مُدون ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراء اسْمتََٖمك وَمَٛم

3-7] . 

 أو اهلل، زوضمف ُم٤م وراء اسمتٖمك ومٛمـ»: شمٗمًػمه٤م ذم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 وواوم٘مف اًمِمٞمخلم، ذط قمغم وصححف ش595/  2» احل٤ميمؿ أظمرضمف .شقمدا وم٘مد ُمٚمٙمف

  .اًمذهٌل

 (.446/ 4) اًمّمحٞمح٦م ًٚمًٚم٦ماًم)



 الزفاف آداب





 69 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اًمزوم٤مف 

 اإلؽمالم أزمـاء من ىمثغم جتاهؾفا ايمزهماف آداب

 أيمثر ضمٝمٚمٝم٤م أو قمٜمٝم٤م ذهؾ ىمد اإلؾمالم ذم آداسم٤م سم٠مهٚمف اًمدظمقل وأراد شمزوج عمـ إن

 . ُمٜمٝمؿ اعمتٕمٌديـ طمتك اًمٜم٤مس

 (89ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمسـة زمؿتازمعة ايمزوصمقة ضمقاسمه اهمتتح ظمن ايمسعادة رصماء

 اًمًٜم٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمزوضم٦م طمٞم٤مشمف اومتت٤مطمف ضمزاء سم٤مًمًٕم٤مدة ًمف اهلل خيتؿ أن ٕرضمق وإين

ـْ  ًَمٜم٤َم َه٥ْم  َرسمَّٜم٤َم▬: ىمقهلؿ ُمـ سم٠من وصٗمٝمؿ اًمذيـ قم٤ٌمده ُمـ جيٕمٚمف وأن  َأْزَواضِمٜم٤َم ُِم

ي٤َّمشمِٜم٤َم ةَ  َوُذرِّ  يمام ت٘ملمًمٚمٛم واًمٕم٤مىم٦ٌم[ . 74: اًمٗمرىم٤من]  ♂إَُِم٤مُم٤مً  ًمِْٚمُٛمتَِّ٘ملمَ  َواضْمَٕمْٚمٜم٤َم َأقْملُمٍ  ىُمرَّ

سُمقا  يُمُٚمقا  َيِْمتَُٝمقَن، مِم٤َّم َوقُمٞمُقٍن،َووَمَقايمِفَ  فماِللٍ  ذِم  اعْمُتَِّ٘ملمَ  إِنَّ ▬: اًمٕم٤معملم رب ىم٤مل  َواْذَ

ٜملِمَ  َٟمْجِزي يَمَذًمَِؽ  إِٟم٤َّم شَمْٕمَٛمُٚمقَن، يُمٜمُْتؿْ  سماَِم  َهٜمِٞمئ٤مً  ًِ  [ .44 - 43: اعمرؾمالت] ♂اعْمُْح

 (91 ص اًمزوم٤مف آداب)





 األعزاس أحهاو





 75 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم إقمراس 

 ايمعرس دم ايمممع خمايمػة من االمتـاع وبوصم

 ُم٤م وظم٤مص٦م ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ومٞمف ُم٤م يمؾ ُمـ يٛمتٜمع أن[ اًمزوج أي] قمٚمٞمف وجي٥م

 أن - اًمٕمٚمامء ؾمٙمقت سم٥ًٌم - ُمٜمٝمؿ يمثػم فمـ طمتك اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ُمثؾ ذم اًمٜم٤مس اقمت٤مده

 .ومٞمٝم٤م سم٠مس ٓ

 (384 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمصور سمعؾقق: األفمراس خمايمػات من

 أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء اجلدران قمغم اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ[: ٕقمراسا خم٤مًمٗم٤مت ُمـ] 

 وجي٥م جيقز ٓ يمٚمف ذًمؽ وم٢من ومقشمقهمراومٞم٦م أو يدوي٦م هل٤م فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م جمًٛم٦م همػم

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف متزي٘مٝم٤م يًتٓمع مل إن ٟمزقمٝم٤م اعمًتٓمٞمع قمغم

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ -3

 وذم مت٤مصمٞمؾ ومٞمف (2)سم٘مرام زم (3)ؾمٝمقة ؾمؽمت وىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ

 أؿمد! قم٤مئِم٦م ي٤م: »وىم٤مل وضمٝمف وشمٚمقن هتٙمف رآه ومٚمام إضمٜمح٦م ذوات اخلٞمؾ ومٞمف: رواي٦م

 إن: »رواي٦م وذمش اهلل سمخٚمؼ يْم٤مهقن اًمذيـ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اهلل قمٜمد قمذاسم٤م اًمٜم٤مس

 اًمٌٞم٧م إن: »ىم٤مل صمؿش ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : »هلؿ وي٘م٤ملش يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب

 أو وؾم٤مدة ُمٜمف ومجٕمٚمٜم٤م وم٘مٓمٕمٜم٤مه: قم٤مئِم٦م: ىم٤مًم٧مش اعمالئٙم٦م دظمٚمفشم ٓ اًمّمقر ومٞمف اًمذي

 .(5) [صقرة وومٞمٝم٤م إطمدامه٤م قمغم ُمتٙمئ٤م رأجتف وم٘مد] وؾم٤مدشملم

                                                           

ٟم٦م سم٤معمخدع ؿمٌٞمف ىمٚمٞمال إرض ذم ُمٜمحدر صٖمػم سمٞم٧م هق ( 3)  ".اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم إثػم اسمـ ىم٤مًمف يمذا واخلزا

 اًمًؽم وراء اًمرىمٞمؼ اًمًؽم هق: وىمٞمؾ أخقان ذي صقف ُمـ اًمّمٗمٞمؼ: وىمٞمؾ اًمرىمٞمؼ اًمًؽم: اًم٘م٤مف سمٙمن اًم٘مرام ( 2)

 ".هن٤مي٦م. "ٚمٞمظاًمٖم

 :2/77/2": احلدي٨م همري٥م"  ذم اًمنىمًٓمل وىم٤مل

 ".ىمرم واجلٛمع يمٚم٦م أو هقدج سمف ويٖمٓمك ؾمؽما  شمتخذ ؿمٗمؼ وهل اًمٕمٝمقن ُمـ أخقان ومٞمف صقف ُمـ صمقب هق"

 :وم٤مئدشم٤من احلدي٨م هذا وذم: ىمٚم٧م ( 5)

 = .صقرة ُم٤مومٞمف أو اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ حتريؿ: إومم



 74   أطمٙم٤مم إقمراس   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 :ىم٤مًم٧م وقمٜمٝم٤م -2

                                                           

 وهذا هل٤م فمؾ ٓ أو فمؾ هل٤م: أظمرى وسمٕم٤ٌمرة جمًٛم٦م همػم أو جمًٛم٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء شمّمقيره٤م حتريؿ: واًمث٤مٟمٞم٦م

 :اًمٜمقوي ىم٤مل اجلٛمٝمقر ُمذه٥م

 سم٤مـمؾ ُمذه٥م وهق ُمٓمٚم٘م٤م سم٤مخت٤مذه سم٠مس ومال ًمف فمؾ ٓ وُم٤م فمؾ ًمف ُم٤ميم٤من اعمٛمٜمقع أن إمم اًمًٚمػ سمٕمض وذه٥م"

 ".سمٜمزقمف أُمر ذًمؽ وُمع فمؾ سمال ومٞمف اًمّمقرة يم٤مٟم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أنٙمره اًمذي اًمًؽم وم٢من

ىمع خت٤مًمػ اًمّمقرة هذه أن" سمـ هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م اعمٕم٤مسيـ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ت٥ميم ُمـ سمٕمض وأضم٤مب  اًمقا

 "!اًمرؾمؿ هذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمره ذًمؽ أضمؾ وُمـ أضمٜمح٦م ذات ظمٞمؾ اًمقضمقد ذم ًمٞمس إذ اًمٙمذب وشمّمػ

 :وضمقه ُمـ سم٤مـمؾ اجلقاب وهذا: ىمٚم٧م
ىمع اًمّمقرة خم٤مًمٗم٦م هق إٟمام اإلٟمٙم٤مر ؾم٥ٌم أن إمم إؿم٤مرة أدٟمك يِمػم ُم٤م احلدي٨م ذم ًمٞمس أنف :أوٓ  ُم٤م ومٞمف سمؾ! ًمٚمقا

 .ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق ذًمؽ همػم اًمٕمٚم٦م أن قمغم يم٤مًمٍميح هق

 اًمًؽم ملسو هيلع هللا ىلص هتؽ ومٝمذا ُمٕملم سمٜمقع خيْمٕمٝم٤م ومل اًمّمقر وم٠مـمٚمؼ" اعمالئٙم٦م شمدظمٚمف ٓ صقر ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م إن"

 .ضمدا واوح وهذا اًمٌٞم٧م إمم اعمالئٙم٦م دظمقل ُمـ اح٤مٟمع ًمٚم٥ًٌم ُمٜمٕم٤م سمٜمزقمف وأُمر

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أىمر ح٤م إًمٞمف اعمِم٤مر اًمٙم٤مشم٥م طمية ذيمره٤م اًمتل اعمخ٤مًمٗم٦م هق اإلٟمٙم٤مر ؾم٥ٌم يم٤من ًمق: صم٤مٟمٞم٤م

 ُمـ اخل٤مُمس احلدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت يمام أظمرى ىمّم٦م ذم ضمٜم٤مطم٤من ًمف ومرؾم٤م ًمٕمٌٝم٤م مجٚم٦م ذم اخت٤مذه٤م قمغم قم٤مئِم٦م

 .41 اعم٠ًمخ٦م

 .ُمٕم٤مرض ًمف ًمٞمس حمٙمام احلدي٨م وفمؾ اًمٙم٤مشم٥م طمية يمالم هبذا ومً٘مط

 همػم ممتٝمـ صمقب ذم: "ومٛمٕمٜم٤مه" صمقب ذم رىمام إٓ، صقرة ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن: "٦مـمٚمح أيب طمدي٨م وأُم٤م

 ُمٕمٚم٘م٦م صقرة ومٞمف دام ُم٤م اًمٌٞم٧م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن ذم سيح وم٢مٟمف هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م أوم٤مده يمام" ُمٕمٚمؼ

 هل اًمّمقرة ومٝمذه" صقرة وومٞمف إطمدامه٤م قمغم ُمتٙمئ٤م رأجتف وم٘مد: "ىمقهل٤م أوم٤مده يمام ممتٝمٜم٦م يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م سمخالف

 إظمذ جيقز ومال ـمٚمح٦م أيب طمدي٨م خيّمص ومٝمق ُمٗمّمؾ قمٝم٤مئِم٦م ومحدي٨م اعمالئٙم٦م دظمقل ُمـ ٓمتٜمع اًمتل

 .اًمٙم٤مشم٥م طمية ومٕمؾ يمام سمٕمٛمقُمف

ز قمغم سمف اؾمتدل وم٢مٟمف أظمرى ُمرة ومٞمف أظمٓم٠م ىمد أنف قمغم ز قمٚمٞمف وسمٜمك اًمثقب ذم اًمرىمؿ شمّمقير ضمقا  اًمتّمقير ضمقا

 مم٤م ومٝمذا ٟمٗمًٝم٤م اًمّمقرة شمّمقير وأُم٤م ومّمٚمٜم٤م ُم٤م قمغم آؾمتٕمامل إٓ جيٞمز ٓ وم٤محلدي٨م ُمٖم٤مًمٓم٦م وهذه! اًمقرق قمغم

: ومٞمف سم٘مقًمف اًمثقب قمغم اًمتّمقير حتريؿ ذم سيح وهق قم٤مئِم٦م طمدي٨م ًمف شمٕمرض وإٟمام ًمٌٞم٤مٟمف احلدي٨م يتٕمرض مل

 هلذه يتٕمرض مل اًمذي ـمٚمح٦م أيب حلدي٨م اًمٜمص هذا شمرك جيقز ومال... "  يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب إن"

 .اهلل ؿم٤مء إن ُمٜمّمػ ًمٙمؾ سملم وهذا خ٦ماعم٠ًم

 ومٞمف ح٤م – ًمالُمتٝم٤من وًمق – ُمّمقرا صمقسم٤م يِمؽمي أن اًمتّمقير سمحٙمؿ قم٤مرف عمًٚمؿ جيقز ٓ أنف ذيمرٟم٤م مم٤م ويتٗمرع

 هذا قم٤مئِم٦م طمدي٨م قمٚمٞمف يدل يمام ممتٝمٜم٤م اؾمتٕمامًمف ًمع ضم٤مز سم٤معمٜمع ًمف قمٚمؿ وٓ اؿمؽماه ومٛمـ اعمٜمٙمر قمغم اًمتٕم٤مون ُمـ

 .اعمقومؼ واهلل

 وىمع ويم٤من" صقرة وومٞمٝم٤م إطمداهـ قمغم ُمتٙمئ٤م رأجتف وم٘مد: "احلدي٨م آظمر ذم اعمذيمقرة اًمّمقرة وًمٕمؾ هذا

 اًمٜمٛمرىم٦م طمدي٨م وسملم احلديثلم سملم احل٤مومظ مجع وهبذا هٞمئتٝم٤م قمـ ظمرضم٧م أهن٤م سمحٞم٨م وؾمٓمٝم٤م ذم اًم٘مٓمع

 .ومراضمٕمف 365 – 362 ص 55 اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم

 ذم ؾمؽما  اًمٌٞم٧م ذم إن: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىم٤مل أنف أيت ؼميؾضم طمدي٨م ذم هريرة أيب رواي٦م ُمـ ي١ميده ُم٤م وضمدت صمؿ

. مت٤مصمٞمؾ ومٞمف سمٞمت٤م ٟمدظمؾ ٓ وم٢مٟم٤م وم٠موـمئقه وؾم٤مئد أو سم٤ًمئط وم٤مضمٕمٚمقه٤م رؤوؾمٝم٤م وم٤مىمٓمٕمقا  مت٤مصمٞمؾ ومٞمف احل٤مئط

 .اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م ذم سمٞمٜمتف يمام اًمّمحٞمح رضم٤مل ورضم٤مًمف
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 يتٖمػم وضمٕمؾ اًم٤ٌمسملم سملم وم٘م٤مم ٟمٛمرىم٦م يم٠مهن٤م مت٤مصمٞمؾ ومٞمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل وؾم٤مدة طمِمقت

 هذه سم٤مل ُم٤م: »لىم٤م[ أذٟم٧ٌم مم٤م اهلل إمم أتقب] اهلل؟ رؾمقل ي٤م ًمٜم٤م ُم٤م: وم٘مٚم٧م وضمٝمف

 أن قمٚمٛم٧م أُم٤م: »ىم٤مل قمٚمٞمٝم٤م ًمتْمٓمجع ًمؽ ضمٕمٚمتٝم٤م وؾم٤مدة: ىمٚم٧م: ىم٤مًم٧مش اًمقؾم٤مدة؟

: ومٞم٘م٤مل اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٕمذب اًمّمقر صٜمع ُمـ وأن صقرة ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م

ش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم يٕمذسمقن اًمّمقر هذه أصح٤مب إن: »رواي٦م وذمش ظمٚم٘متؿ؟ ُم٤م أطمٞمقا 

 .(3) [أظمرضمتٝم٤م طمتك دظمؾ ومام: ىم٤مًم٧م]

 :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف -5

 دظمٚم٧م أيمقن أن يٛمٜمٕمٜمل ومٚمؿ اًم٤ٌمرطم٦م أتٞمتؽ: زم وم٘م٤مل اًمًالم قمٚمٞمف ضمؼميؾ أت٤مين»

 ويم٤من مت٤مصمٞمؾ ومٞمف ؾمؽم (5)ىمرام اًمٌٞم٧م ذم ويم٤من[ اًمرضم٤مل] (2)متث٤مل اًم٤ٌمب قمغم يم٤من أنف إٓ

 وُمر (4)اًمِمجرة يمٝمٞمئ٦م ومٞمّمػم ي٘مٓمع اًمٌٞم٧م ذم اًمذي اًمتٛمث٤مل سمرأس ومٛمر يمٚم٥م اًمٌٞم٧م ذم

 .سم٤مًمًؽم

                                                           

 ُمـ اُمتٜمع ملسو هيلع هللا ىلص ٕنف ممتٝمٜم٦م يم٤مٟم٧م وًمق الئٙم٦ماعم دظمقل متٜمع اًمٔم٤مهرة اًمّمقرة أن قمغم اًمدًٓم٦م سيح وهق ( 3)

 :يمٚمٛمتف ىم٤مل وومٞمٝم٤م أظمرضم٧م طمتك اًمدظمقل

 ".صقرة ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م إن"

 اعمجًٛم٦م وهمػم اعمجًٛم٦م اًمّمقرة قمغم يٓمٚمؼ وم٤مًمتٛمث٤مل وهمػمه" اًم٘م٤مُمقس" ذم يمام اًمّمقرة وهل اًمت٤مء سمٙمن ( 2)

 اًمرأس سم٘مٓمع إُمر سمدًمٞمؾ إول اعمٕمٜمك أراد ومٝمٜم٤م ٞملمسم٤معمٕمٜم احلديثلم ذم اؾمتٕمٛمؾ وىمد اًمٌٕمض يتقهؿ ح٤م ظمالوم٤م

 .اًمث٤مين اعمٕمٜمك أراد أيت اعمحؾ وذم

 اًمًؽم وراء اًمرىمٞمؼ اًمًؽم: اًم٘مرام: وىمٞمؾ ىمٛمٞمص صمقب: يم٘مقًمؽ ومٞمف واإلو٤موم٦م ؾمٌؼ يمام اًمرىمٞمؼ اًمًؽم هق ( 5)

 ".اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم يمذا. أو٤مف وًمذًمؽ اًمٖمٚمٞمظ

 ومٞمٖمػمه٤م اًمّمقرة ُمٕم٤ممل قمغم ي٠ميت اًمذي هق إٟمام اًمّمقرة اؾمتٕمامل سمف حيؾ اًمذي اًمتٖمٞمػم أن ذم سيح ٟمص هذا ( 4)

 :سم٘مقًمف اًمتٕمٌػم هذا قمـ اًمٗم٘مٝم٤مء سمٕمض قمؼم وىمد أظمرى هٞمئ٦م ذم جيٕمٚمٝم٤م إٟمف سمحٞم٨م

 "اؾمتٕمامهل٤م ضم٤مز شمٕمٞمش ٓ سمحٞم٨م يم٤مٟم٧م إذا"

 اخلالص حي٤موًمقن اًمذيـ اًمٜمّمقص قمغم اعمحت٤مًملم ًمٌٕمض قمٛمدة يم٤من وهلذا خيٗمك ٓ يمام ىم٤مس شمٕمٌػم وهذا

 ُمٜمذ ىمرأتف يمٜم٧م ٕطمدهؿ ـمقيؾ ُمث٤مل ذًمؽ قمغم ُمث٤مل وأصدق ومٞمٝم٤م اًمرضم٤مل آراء سمتحٙمٞمؿ أو سمت٤مويٚمٝم٤م ُمٜمٝم٤م

 يٜمح٧م أن! اًمٗمٜم٤من ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز أنف ظمالصتف إزهر جمٚم٦م سمٕمد ومٞمام ؾمٛمٞم٧م اًمتل" اإلؾمالم ٟمقر جمٚم٦م" ذم ؾمٜملم

 طمية شمٗمٜمـ صمؿ! طمٞم٤م يم٤من ًمق يٕمٞمش ٓ أنف سمحٞم٨م اًمدُم٤مغ إمم شمّمؾ اًمرأس ذم طمٗمرة حيٗمر أن قمغم يم٤مُمال صٜمام

 اًمِمٕمر يْمع أن اًمٗمٜم٤من سم٢مُمٙم٤من وم٢مٟمف ًمٚمٜم٤مفمريـ اًمٗمٜمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمّمٜمؿ قمٞم٥م ئمٝمر ٓ ًمٙمل أنف ومذيمر اًمِمٞمخ

 وذم! اًمٗمٜم٤مٟملم يريض ومٞمف قمٞم٥م ٓ يم٤مُمال متث٤مٓ ويٌدو اًمٗمجقة شمٜمًؽم وسمذًمؽ اعمحٗمقر اًمرأس قمغم اعمًتٕم٤مر

 = يِمٌف ُم٤م وٟمّمقصٝم٤م سم٤مًمنميٕم٦م شمالقم٤ٌم اعمًٚمؿ أهي٤م رأج٧م ومٝمؾ! سمزقمٛمف اًمِم٤مرع أرى يٙمقن ىمد ٟمٗمًف اًمقىم٧م
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 واعمًٙمٜم٦م اًمذة قمٚمٞمٝمؿ رضسم٧م ُمـ سمٕمٛمؾ رء ٕؿمٌف هذا إن شم٤مهلل! حمؽمُم٦م جمٚم٦م ذم اعمٜمِمقر اًمتحريػ هذا

 :ومٞمٝمؿ اهلل وىم٤مل

ـِ  َواؾْم٠َمْخُٝمؿْ ▬ تِل اًْمَ٘مْرَي٦مِ  قَم ةَ  يَم٤مَٟم٧ْم  اًمَّ ٌَْحرِ  طَم٤مرِضَ ٧ٌِْم ا ذِم  َيْٕمُدونَ  إِذْ  اًْم ًَّ ٌْتِِٝمؿْ  َيْقمَ  طِمٞمَت٤مهُنُؿْ  شَم٠ْمتِٞمِٝمؿْ  إِذْ  ًم قم٤مً  ؾَم  ُذَّ

ٌُِتقنَ  ٓ َوَيْقمَ  ًْ ٌُْٚمقُهؿْ  يَمَذًمَِؽ  شَم٠ْمتِٞمِٝمؿْ  ٓ َي ُ٘مقنَ  يَم٤مُٟمقا  سماَِم  َٟم ًُ  :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٞمف وىم٤مل♂ َيْٗم

 طمذرٟم٤م وهلذا قمٚمٞمف ٗمؼُمت". صمٛمٜمف وأيمٚمقا  سم٤مقمقه صمؿ ذوسمقه أي مجٚمقه ؿمحقُمٝم٤م طمرم ح٤م اهلل إن اًمٞمٝمقد اهلل ىم٤مشمؾ"

 :وم٘م٤مل ؾمٜمٜمٝمؿ اشم٤ٌمع ُمـ

 24 ص احلٞمؾ إسمٓم٤مل ضمزء ذم سمٓم٦م اسمـ رواه" احلٞمؾ سم٠مدٟمك اهلل حم٤مرم ومتًتحٚمقا  اًمٞمٝمقد ارشمٙم٥م ُم٤م شمرشمٙمٌقا  ٓ"

 ذم هلقى هبؿ اعمتِمٌٝملم ه١مٓء سمٕمض ؿمٞمئ٤م أهمٜمك ُم٤م يمٚمف ذًمؽ وًمٙمـ يمثػم واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىم٤مل يمام ضمٞمد سمًٜمد

 .33 اًمٕم٤مي٦م واٟمٔمر ُمٜمف اهلل أقم٤مذٟم٤م ٟمٗمقؾمٝمؿ

! اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ ًمٞمس أنف سمزقمؿ اًمِمٛمز اًمتّمقير وسملم سم٤مًمٞمد اًمرؾمؿ سملم سمٕمْمٝمؿ شمٗمريؼ هذا ُمـ وىمري٥م

 أًم٦م هلذه اعمخؽمع سومف اًمذي اجل٤ٌمر اجلٝمد ذًمؽ أُم٤م زقمٛمقا  يمذا! وم٘مط اًمٔمؾ إُم٤ًمك إٓ ومٞمف قمٛمٚمف ُمـ وزم

 ويمذًمؽ! ه١مٓء قمٜمد اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ ومكم ؾم٤مقم٤مت ذم يًتٓمٞمٕمف ٓ ُم٤م حلٔم٦م ذم يّمقر أن اؾمتٓم٤مع طمتك

د اهلدف ٟمحق وشمًديده٤م ًممًم٦م اعمّمقر شمقضمٞمف  سمٕمد صمؿ سم٤مًمٗمٚمؿ يًٛمقٟمف ُم٤م شمريمٞم٥م ذًمؽ وىمٞمٌؾ شمّمقيره اعمرا

 سمٞم٤من شمقمم وىمد! أجْم٤م أوئلؽ قمٜمد اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ ًمٞمس أجْم٤م ومٝمذا أقمرومف ٓ مم٤م ذًمؽ وهمػم حتٛمٞمْمف ذًمؽ

 اًمدي٤مر ُمٗمتل إسمراهٞمؿ حمٛمد اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م قمغم رده ذم درويش وم٤مءاًمق أبق إؾمت٤مذ اًمِمٛمز اًمتّمقير يتؿ يمٞمػ

 ختٚمؼ طمتك إومٕم٤مل ُمـ ٟمققم٤م قمنما  سم٠مطمد ي٠ميت أن ُمـ ًمٚمٛمّمقر سمد ٓ أنف وظمالصتف 43 – 45 ص اًمًٕمقدي٦م

 :شمردد أي دون ي٘مقل إنقاع هبذه اًمٕمٚمٞمؿ اعمذيمقر وم٤مٕؾمت٤مذ يمٚمف هذا وُمع اًمّمقرة

 ".اإلٟم٤ًمن قمٛمؾ ُمـ ًمٞم٧ًم اًمّمقرة هذه إن"

 اًمِمٛمز سم٤مًمتّمقير ُمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا اًمٌٞم٧م ذم ُمثال رضمال صقرة شمٕمٚمٞمؼ جيقز أنف قمٜمدهؿ اًمتٗمريؼ هذا وصمٛمرة

 أجْم٤م شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م ضم٤مز سم٤مًٔم٦م اًمٞمدوي٦م اًمّمقر هذه صقر ُمّمقرا أن وًمق! سم٤مًمٞمد ُمّمقرة يم٤مٟم٧م إذا ذًمؽ جيقز وٓ

 مجقد إٓ ُمثال ًمف أر ومؿ أن٤م أُم٤م اجلحقد؟ هذا ُمثؾ اًمٜمّمقص فمقاهر قمغم مجقدا اًم٘م٤مرئ أهي٤م رأج٧م ومٝمؾ قمٜمدهؿ

 :ىم٤مل". اًمرايمد اح٤مء ذم اًمٌقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هنك: "طمدي٨م ذم أطمدهؿ ىمقل ُمثؾ ىمديام اًمٔم٤مهر أهؾ سمٕمض

 ُمع هذا ي٘مقل! قمٜمف ُمٜمٝمٞم٤م ًمٞمس ومٝمذا اح٤مء ذم أراىمف صمؿ إٟم٤مء ذم سم٤مل ًمق أُم٤م ُم٤ٌمذة اح٤مء ذم اًمٌقل هق قمٜمف وم٤معمٜمٝمل

 .اًمٜمص ُمـ اًمٖم٤مي٦م ومٝمؿ ُمـ ُمٜمٕمف اًمٜمص قمغم مجقده وًمٙمـ سم٤مًمٓمري٘ملم طم٤مصؾ اح٤مء شمٚمقي٨م أن

 اًمٜمٝمل قمٝمد ذم ُمٕمرووم٦م يم٤مٟم٧م اًمتل اًمتّمقير ـمري٘م٦م قمغم مجدوا اًمِمٛمز ًمٚمتّمقير اعمٌٞمحقن ه١مٓء ويمذًمؽ

 يمام ورضرا وأثرا  وذقم٤م ًمٖم٦م شمّمقير أهن٤م ُمع اًمِمٛمز اًمتّمقير ُمـ اجلديدة اًمٓمري٘م٦م هذه هب٤م يٚمح٘مقا  ومل قمٜمف

 .آٟمٗم٤م اعمذيمقر اًمتٗمريؼ صمٛمرة ذم سم٤مًمت٠مُمؾ ذًمؽ يتٌلم

 قمغم سم٤مًمْمٖمط وإٟمام ٟمحت٤م ٓشمٜمح٧م اًمتل إصٜم٤مم شمٌٞمحقا  أن هذا قمغم يٚمزُمٙمؿ: ؾمٜملم ُمٜمذ ٕطمدهؿ ىمٚم٧م ًم٘مد

 ًمٚمٕم٥م سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٕمروف هق يمام دىم٤مئؼ ذم إصٜم٤مم قمنمات شمّمدر ظم٤مص٦م سمآخ٦م اعمقصقل اًمٙمٝمرسم٤مي اًمزر

ٟم٤مت مت٤مصمٞمؾ ُمـ وٟمحقه٤م إـمٗم٤مل  .ومٌٝم٧م ا؟هذ ذم شم٘مقل ومام احلٞمقا

: سم٘مقًمف وصٗمٝمؿ سمٕمْمٝمؿ أن درضم٦م إمم فم٤مهريتٝمؿ ُمـ همٗمٚم٦م ذم اعمحدصملم اًمٔمٝمريلم ه١مٓء أن اًمٖمري٥م وُمـ

 وم٤مقمتؼموا أوئلؽ؟ هؿ ُمـ يتٌلم أن اًمٚمٌٞم٥م ًمٚم٘م٤مرئ آن وىمد"! طم٘مٞم٘متف قمغم اًمٜمص ومٝمٛمقا  اًمذيـ هؿ وأوئلؽ"

 .إبّم٤مر أوزم ي٤م

 سمٜمققمٞمف اًمتّمقير حتريؿ إمم ٟمذه٥م يمٜم٤م وإن أنٜم٤م إمم اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن يٗمقشمٜمل ٓ اًمٙمٚمٛم٦م هذه أهنل أن وىمٌؾ

 = هذه شمتٞمن وٓ ُم٤م رضر هب٤م ي٘مؽمن أن دون حم٘م٘م٦م وم٤مئدة ومٞمف ُم٤م شمّمقير ُمـ ُم٤مٟمٕم٤م ٟمرى ٓ وم٢مٟمٜم٤م سمذًمؽ ضم٤مزُملم
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 سمٞمت٤م ٟمدظمؾ ٓ وم٢مٟم٤م] ومٚمٞمخرج سم٤مًمٙمٚم٥م وُمر شمقـمآن وؾم٤مدشملم ُمٜمف ٚمٞمجٕمؾوم ومٚمٞم٘مٓمع

 هلؿ(3)ٟمْمد حت٧م يم٤مٟم٧م طمًلم أو حلًـ[ ضمرو] اًمٙمٚم٥م وإذا[ يمٚم٥م وٓ صقرة ومٞمف

 ُم٤م واهلل: وم٘م٤مًم٧مش اًمٙمٚم٥م؟ هذا دظمؾ ُمتك! قم٤مئِم٦م ي٤م: »وم٘م٤مل] هيره حت٧م: رواي٦م وذم

 [.ُمٙم٤مٟمف ومٜمْمح ُم٤مء سمٞمده أظمذ صمؿ] وم٠مظمرج سمف وم٠مُمر[ دري٧م

 (384 ص اًمزوم٤مف ابآد)

 زمايمسجاد اجلدران ؽمؼم :األفمراس خمايمػات من

 هف ٕنف احلرير همػم ُمـ وًمق وٟمحقه سم٤مًمًج٤مد اجلدار ؾمؽم: اضمتٜم٤مسمف يٜمٌٖمل مم٤م

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م حلدي٨م ُمنموقم٦م همػم وزيٜم٦م

                                                           

ومٞم٤م وذم اًمٓم٥م ذم إًمٞمف حيت٤مج اًمذي اًمتّمقير ُمثؾ ُم٤ٌمح أصٚمف سمٓمريؼ اًمٗم٤مئدة  اصٓمٞم٤مد قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م وذم اجلٖمرا

 قمغم واًمدًمٞمؾ إطمٞم٤من سمٕمض ذم واضم٤ٌم سمٕمْمف يٙمقن ىمد سمؾ ضم٤مئز وم٢مٟمف ذًمؽ وٟمحق ُمٜمٝمؿ حذيرواًمت اعمجرُملم

 :طمديث٤من ذًمؽ

 .ُمٕمل يٚمٕمٌـ سمّمقاطمٌل زم ي٠ميت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومٙم٤من سم٤مًمٌٜم٤مت شمٚمٕم٥م يم٤مٟم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ: إول

 8/66 ؾمٕمد واسمـ ًمف واًمٚمٗمظ 254 و 255 و 6/366 وأمحد 7/353 وُمًٚمؿ 31/455 اًمٌخ٤مري أظمرضمف

 أبق ىم٤مل. ُمٜمٝم٤م سمثقسمف اؾمتؽم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل دظمؾ إذا ومٙم٤من – اًمٚمٕم٥م شمٕمٜمل – سمٜم٤مت هل٤م يم٤من أنف قمٜمٝم٤م اي٦مرو وذم

ٟم٦م  .متتٜمع ٓ ًمٙمل: قمقا

 .صحٞمح وؾمٜمده 8/36 ؾمٕمد اسمـ أظمرضمف

 :احل٤مومظ ىم٤مل". رىم٤مع ُمـ ضمٜم٤مطم٤من ًمف ومرؾم٤م اخت٤مذه٤م ذم هل٤م آظمر طمدي٨م وؾمٞم٠ميت

 ُمـ ذًمؽ وظمص هبـ اًمٌٜم٤مت ًمٕم٥م أضمؾ ُمـ ًمٚمٕم٥موا اًمٌٜم٤مت صقر اخت٤مذ ضمقاز قمغم احلدي٨م هبذا واؾمتدل"

 ًمٚمٌٜم٤مت اًمٚمٕم٥م سمٞمع أضم٤مزوا وأهنؿ اجلٛمٝمقر قمـ وٟم٘مٚمف قمٞم٤مض ضمزم وسمف اًمّمقر اخت٤مذ قمـ اًمٜمٝمل قمٛمقم

 ".وأوٓدهـ سمٞمقهتـ أُمر قمغم صٖمرهـ ُمـ ًمتدريٌٝمـ

 :ىم٤مًم٧م ُمٕمقذ سمٜم٧م اًمرسمٞمع قمـ: اًمث٤مين

 يقُمف سم٘مٞم٦م ومٚمٞمتؿ ُمٗمٓمرا  أصٌح ُمـ[ "ديٜم٦ماعم طمقل اًمتل] إُمّم٤مر ىمرى إمم قم٤مؿمقراء همداة ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أرؾمؾ

 إمم وٟمذه٥م اهلل ؿم٤مء إن ُمٜمٝمؿ اًمّمٖم٤مر] صٌٞم٤مٟمٜم٤م وٟمّمقم ٟمّمقم ومٙمٜم٤م: ىم٤مًم٧م" ومٚمٞمّمؿ ص٤مئام أصٌح وُمـ

 طمتك ذاك أقمٓمٞمٜم٤مه اًمٓمٕم٤مم قمغم أطمدهؿ سمٙمك وم٢مذا[ ُمٕمٜم٤م سمف ومٜمذه٥م] اًمٕمٝمـ ُمـ اًمٚمٕم٦ٌم هلؿ وٟمجٕمؾ[ اعمًجد

 ..طمتك شمٚمٝمٞمٝمؿ اًمٚمٕم٦ٌم أقمٓمٞمٜم٤مهؿ ٤مماًمٓمٕم ؾم٠مخقٟم٤م وم٢مذا: رواي٦م وذم اإلومٓم٤مر يٙمقن

 ذم يمام. سمٕمض ومقق سمٕمْمٝم٤م جيٕمؾ: أي اًمثٞم٤مب قمٚمٞمف شمٜمْمد اًمذي اًمنير هق: اعمٕمجٛم٦م واًمْم٤مد اًمٜمقن سمٗمتح ( 3)

 .إثػم ٓسمـ" اًمٜمٝم٤مي٦م" و ىمتٞم٦ٌم ٓسمـ" احلدي٨م همري٥م"
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 ومٞمف] (3)ٟمٛمٓم٤م أظمذت ىمٗمقًمف حتٞمٜم٧م ومٚمام همزاه٤م همزاة ذم هم٤مئ٤ٌم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من

 ذم شمٚم٘مٞمتف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دظمؾ ومٚمام (2)اًمٕمرض قمغم سمف ومًؽمت زم ٟم٧ميم٤م[ صقرة

[ ك] أقمز اًمذي هلل احلٛمد وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م رؾمقل ي٤م قمٚمٞمؽ اًمًالم: وم٘مٚم٧م احلجرة

 اًمٖمْم٥م وضمٝمف ذم وقمروم٧م! يٙمٚمٛمٜمل ومٚمؿ: ىم٤مًم٧م وأيمرُمؽ قمٞمٜمٞمؽ وأىمر ومٜمٍمك،

 أتًؽميـ»]: ىم٤مل صمؿ هتٙمف طمتك (5)ومجٌذه سمٞمده اًمٜمٛمط وأظمذ ُمنقم٤م اًمٌٞم٧م ودظمؾ

 احلج٤مرة ٟمٙمًق أن رزىمٜم٤م ومٞمام ي٠مُمرٟم٤م مل اهلل إن![ شمّم٤موير؟ ومٞمف سمًؽم![ ]اجلدار؟

[ قمكم ذًمؽ يٕم٥م ومٚمؿ ًمٞمٗم٤م وطمِمقهتام وؾم٤مدشملم ُمٜمف وم٘مٓمٕمٜم٤م: ىم٤مًم٧م (4)شواًمٓملم]

 [.قمٚمٞمٝمام يرشمٗمؼ ملسو هيلع هللا ىلص ومٙم٤من: ىم٤مًم٧م]

                                                           

 .شاًمًٌط ُمـ رضب أو ُم٤م ومراش فمٝم٤مرة: حمريم٦م اًمٜمٛمط »: شاًم٘م٤مُمقس» ذم ( 3)

 :شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم ٟم٥ماجل٤م: أي ( 2)

 شرء يمؾ ُمـ واًمٜم٤مطمٞم٦م اجل٤مٟم٥م سم٤مًمْمؿ اًمٕمرض»

 ىمرام يم٤من: أنس ىم٤مل أظمر قم٤مئِم٦م طمدي٨م سم٘مريٜم٦م ُمٜمٝم٤م اٟمف واًمٔم٤مهر اح٤مدة هذه ذم احلدي٨م هذا يقرد ومل: ىمٚم٧م

 أقمٚمؿ واهلل. 31/523 اًمٌخ٤مري رواه. احلدي٨م. سمٞمتٝم٤م ضم٤مٟم٥م سمف ؾمؽمت ًمٕم٤مئِم٦م

 :ىم٤مل صمؿ( اًمٕمرض»: سمٚمٗمظ شاحلدي٨م همري٥م» فيمت٤مسم ذم احلدي٨م روى اخلٓم٤ميب رأج٧م صمؿ

 اًمٌٞم٧م قمغم شمقوع ظمِم٦ٌم وهق اعمٗمتقطم٦م واًمٕملم اعمٝمٛمٚم٦م سم٤مًمّم٤مد يٕمٜمل( اًمٕمرص»: واًمّمقاب همٚمط وهق»

 أقمٚمؿ واهلل. شاًم٘مّم٤مر اخلِم٥م أـمراف قمٚمٞمف يٚم٘مك صمؿ شمً٘مٞمٗمف أرادوا إذا قمرو٤م

 :شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم. ضمذسمف: أي ( 5)

 شُم٘مٚمقب هق: وىمٞمؾ اجلذب ذم ًمٖم٦م اجلٌذ»

 :اًمٌٞمٝم٘مل ىم٤مل ( 4)

 أن قمغم يدل احلدي٨م ـمرق ُمـ رويٜم٤م ومٞمام اًمٚمٗمظ ؾم٥ٌم وإٟمٙم٤من اجلدران يمًقة يمراه٦م قمغم شمدل اًمٚمٗمٔم٦م وهذه»

 .شاًمتامصمٞمؾ ُمـ ومٞمف ح٤م يم٤مٟم٧م اًمٙمراهٞم٦م

 وردشم٤م اًمٚمتلم اًمزي٤مدشملم سيح هق يمام اجلدار وًمًؽم اًمٌٞمٝم٘مل ذيمره اًمذي هذا ُمٕم٤م ًمألُمريـ اًمٙمراهٞم٦م سمؾ: ىمٚم٧م

 ذيمر اًمرواي٦م هذه مجٕم٧م وم٘مد( اجلدار أتًؽميـ»: وإظمرى( صقرة ومٞمف»: إومم احلدي٨م قـمر سمٕمض ذم

 .أقمٚمؿ واهلل. ًمف شم٘مع مل أهن٤م اًمٌٞمٝم٘مل قمذر ًمٙمـ اًمًٌٌلم

 اًمًٜم٦م ذح ذم اًمٌٖمقي وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م اجلدار ؾمؽم يمراهٞم٦م ُمـ احلدي٨م أوم٤مده سمام اًم٘مقل إمم ذه٥م وىمد

 .9/23 اًمٗمتح ذم يمام احلدي٨م هبذا واطمت٩م سم٤مًمتحريؿ ُمٜمٝمؿ اعم٘مدد ٟمٍم أبق اًمِمٞمخ وسح 5/238/2

 :344 آظمتٞم٤مرات ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل ذه٤ٌم أو طمريرا  اًمًت٤مئر شمٙمـ مل إذا هق إٟمام آظمتالف وهذا

 ًمٞمس إذ اًمتل وإثقاب واحلٞمٓم٤من اًمرضم٤مل قمغم واًمذه٥م احلرير ؾمٞمقر حترم يمام ومٞمحرم واًمذه٥م احلرير وم٠مُم٤م»

 أبقاب ُمـ وهمػمه٤م أهمالق ًمقضمقد طم٤مضم٦م همػم ُمـ إبقاب قمغم اًمًتقر شمٕمٚمٞمؼ ويٙمره: ىم٤مل. اًمٚم٤ٌمس ُمـ هق

 اًمتحريؿ؟ إمم يرشم٘مل وهؾ هف ومٝمق احل٤مضم٦م قمغم زاد وم٢من طم٤مضم٦م ًمٖمػم اًمدهٚمٞمز ذم اًمًتقر ويمذًمؽ وٟمحقه٤م

 .شٟمٔمر ومٞمف
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 سمـ ؾم٤ممل ىم٤مل ضمدره٤م اعمًتقرة اًمٌٞمقت دظمقل ُمـ يتٛمٜمع اًمًٚمػ سمٕمض يم٤من وهلذا

 :اهلل قمٌد

 ؾمؽموا وىمد آذٟم٤م ومٞمٛمـ أجقب أبق ويم٤من اًمٜم٤مس أيب ومآذن أيب قمٝمد ذم أقمرؾم٧م»

 ُمًتؽما  اًمٌٞم٧م ومرأى واـمٚمع ىم٤مئام ومرآين ومدظمؾ أجقب أبق وم٠مىمٌؾ أظمي (3)سمٜمج٤مد سمٞمتل

 همٚمٌٜم٤م - واؾمتحٞمك -: أيب: ىم٤مل اجلدر؟ أتًؽمون اهلل قمٌد ي٤م: وم٘م٤مل أظمي سمٜمج٤مد

[ أيمـ] ومٚمؿ اًمٜم٤ًمء شمٖمٚمٌٜمف أن[ قمٚمٞمف] أظمِمك[ يمٜم٧م] ُمـ: وم٘م٤مل! أجقب أب٤م اًمٜم٤ًمء

 صمؿ. سمٞمت٤م ًمٙمؿ أدظمؾ وٓ ـمٕم٤مُم٤م ًمٙمؿ أـمٕمؿ ٓ: ىم٤مل صمؿ! شمٖمٚمٌٜمؽ أن[ قمٚمٞمؽ] أظمِمك

 ش.اهلل رمحف ظمرج

 (379 ص اًمزوم٤مف آداب)

  األفمراس دم ايمـساء خمايمػات من

 ونمغمها احلواصمب كتف

 طمتك طمقاضمٌٝمـ ٟمتٗمٝمـ ُمـ اًمٜمًقة سمٕمض شمٗمٕمٚمف ُم٤م[: إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ] 

 اهلل رؾمقل طمرُمف مم٤م وهذا! سمزقمٛمٝمـ دمٛمال ذًمؽ يٗمٕمٚمـ اهلالل أو يم٤مًم٘مقس نشمٙمق

 :سم٘مقًمف وم٤مقمٚمف وًمٕمـ ملسو هيلع هللا ىلص

 (4)واًمٜم٤مُمّم٤مت[ (5)واًمقاصالت]] (5)واعمًتقؿمامت (2)اًمقاؿمامت اهلل ًمٕمـ»

                                                           

 ..شاًمٚم٤ًمن». واًمٗمرش واًمقؾم٤مئد اًمًٌط ُمـ اًمٌٞم٧م سمف يزيـ ُم٤م وهق شاًمٜمجد» مجع اًمٜمقن سمٙمن ( 3)

 سم٤مًمٙمحؾ طمِمقه صمؿ اًمدم يًٞمؾ طمتك اجلٚمد ذم وٟمحقه٤م اإلسمرة همرز وهق: شاًمقؿمؿ» ُمـ وم٤مقمؾ اؾمؿ واؿمٛم٦م مجع ( 2)

 .ومٞمخي ؿم٤مسمف ُم٤م أو

 .اًمقؿمؿ شمٓمٚم٥م اًمتل وهل ُمًتقؿمٛم٦م مجع ( 5)

 ؿمٕمر إزاًم٦م: شاًمٜمامص» و. شمٓمٚمٌف اًمتل وهل ُمتٜمٛمّم٦م مجع: واعمتٜمٛمّم٤مت اًمٜمامص شمٗمٕمؾ اًمتل وهل ٟم٤مُمّم٦م مجع ( 4)

 :ىمٞمؾ ومام ًمٚمت٘مٞمٞمد ٓ ًمٚمٖم٤مًم٥م اًمقضمف وذيمر وهمػمه شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام سم٤معمٜم٘م٤مش اًمقضمف

 هذا قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ذم خيٗمك ٓ ومٛمام ششمًقيتٝمام أو ًمؽمومٞمٕمٝمام احل٤مضمٌلم ؿمٕمر سم٢مزاًم٦م خيتص اًمٜمامص إن وي٘م٤مل»

 .97 رىمؿ احلالل ختري٩م ذم احلدي٨م

 ٓ احلًـ اًمتامس ٟم٘مّم٤من أو سمزي٤مدة قمٚمٞمٝم٤م اهلل ظمٚم٘مٝم٤م اًمتل ظمٚم٘متٝم٤م ُمـ رء شمٖمٞمػم ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ اًمٓمؼمي ىم٤مل

 = ؿمٕمره٤م يٙمقن وُمـ قمٙمًف أو اًمٌٚم٩م شمقهؿ سمٞمٜمٝمام ُم٤م ومتزيؾ احل٤مضمٌلم ُم٘مروٟم٦م شمٙمقن يمٛمـ ًمٖمػمه وٓ زوج
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 .(2)شاهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات (3)ًمٚمحًـ واعمتٗمٚمج٤مت، واعمتٜمٛمّم٤مت]

 (215 ص اًمزوم٤مف آداب)

 وإؿمايمتفا األـمػار سمدمقم ساألفمرا دم ايمـساء خمايمػات من

 ُمـ شمنسم٧م اًمتل إظمرى اًم٘مٌٞمح٦م اًمٕم٤مدة هذه[: إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ]

 إمحر سم٤مًمّمٛمغ ٕفمٗم٤مرهـ شمدُمٞمٛمٝمـ وهل اعمًٚمامت ُمـ يمثػم إمم أورسم٤م وم٤مضمرات

 - أجْم٤م اًمِم٤ٌمب سمٕمض يٗمٕمٚمٝم٤م وىمد - ًمٌٕمْمٝم٤م وإـم٤مًمتٝمـ ُمٞمٜمٞمٙمقر سمـ اًمٞمقم اعمٕمروف

 اًمتِمٌف وُمـ آٟمٗم٤م قمٚمٛم٧م يمام وم٤مقمٚمف ًمٕمـ اعمًتٚمزم اهلل ٚمؼخل شمٖمػم ُمـ ومٞمف ُم٤م ُمع هذا وم٢من

 سم٘مقم شمِمٌف وُمـ: »... ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٜمٝم٤م اًمتل يمثػمة أطم٤مدي٨م ذم قمٜمف اعمٜمٝمل سم٤مًمٙم٤مومرات

                                                           

 ُمـ ويًتثٜمك اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم ُمـ هق اًمٜمٝمل ذم داظمؾ ومٙمؾ همػمه٤م سمِمٕمر شمٖمرزه أو ومتٓمقًمف طم٘مػما  أو ىمّمػما 

 .شاًمٗمتح ُمـ» خمتٍما  ـها. وإذي٦م اًمير سمف حيّمؾ ُم٤م ذًمؽ

 اًمثٜم٤مي٤م سملم ُم٤م ومرضم٦م وهق اًمٗمٚم٩م شمٓمٚم٥م اًمتل وهل: ُمتٗمٚمج٦م مجع: شاعمتٗمٚمج٤مت» و احلًـ ٕضمؾ: أي ( 3)

 .وٟمحقه سم٤معمؼمد اعمتالص٘ملم سملم يٗمرج أن واًمتٗمٚم٩م واًمرسم٤مقمٞم٤مت

 .احلرُم٦م قمغم سمف اعمًتدل اًمٚمٕمـ ًمقضمقب يم٤مًمتٕمٚمٞمؾ وهق مجٞمٕم٤م ًمٚمٛمذيمقرات صٗم٦م ( 2)

 2/393 داود وأبق 367 - 6/366 وُمًٚمؿ 532 و 533 و 531 و 31/516 اًمٌخ٤مري أظمرضمف واحلدي٨م

 – 3/356/2 اإلسم٤مٟم٦م ذم سمٓم٦م واسمـ 4329 رىمؿ وأمحد 2/279 واًمدارُمل وصححف 5/36 واًمؽمُمذي

 طمدي٨م ُمـ 2 – 33/298/3 قم٤ًميمر واسمـ 2/55/3 اًمٙمالم ذم ذم واهلروي 246/2 يٕمغم وأبق 357/3

 قم٤ًميمر واسمـ 56 – 5/53 اًمٓمؼماين رواه ويمذا خمتٚمٗم٦م سم٠مخٗم٤مظ يمثػمة ـمرق أمحد ُمًٜمد ذم وًمف ُمًٕمقد اسمـ

 ٟمِم٤مرك يمٜم٤م: ىم٤مل ضم٤مسمر سمـ ىمٌٞمّم٦م قمـ ًمف رواي٦م وذم 99/3 و 98/2 و 49/3 ُمًٜمده ذم يمٚمٞم٥م سمـ واهلٞمثؿ

ة  ومرأى ٟمٗمر صمالصم٦م ذم[ سمٞمتف ذم] ُمًٕمقد اسمـ إمم أؾمد سمٜمل ُمـ قمجقز ُمع وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ٟمتٕمٚمٛمٝم٤م اًم٘مرآن ؾمقرة ذم اعمرأ

 يم٤مٟم٧م وم٢من قمٚمٞمٝم٤م وم٤مدظمكم ىم٤مل! اُمرأتؽ ضمٌٞمٜمٝم٤م حتٚمؼ اًمتل وىم٤مًم٧م ومٖمْم٧ٌم! أتحٚم٘مٞمٜمف؟ وم٘م٤مل يؼمق ٝم٤مضمٌٞمٜم

 ُمًٕمقد اسمـ اهلل قمٌد وم٘م٤مل شمٗمٕمٚمف رأجتٝم٤م ُم٤م واهلل ٓ وم٘م٤مًم٧م ضم٤مءت صمؿ وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م سمريئ٦م ُمٜمل ومٝمل ُم٤مشمٗمٕمٚمف

 .طمًـ وؾمٜمده ومذيمره: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م

 .ومتٜمٌف. ثٚمفُم احلٚمؼ وأن احل٤مضم٥م همػم يِمٛمؾ اًمٜمتػ أن وومٞمف

 :ؾمٚمٞمؿ ٕم ىم٤مل أنف صٗمٞم٦م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص سمٜم٤مئف ىمّم٦م ذم 87 – 8/86 ؾمٕمد اسمـ روى ُم٤م وأُم٤م

 (.ٟمامصٜم٤مه٤م وىمد أهٚمف قمغم يدظمؾ اهلل رؾمقل ىمٞمؾ طمتك ؿمٕمرٟم٤م وُم٤م»: وومٞمٝم٤م( وم٤مُمِمٓمٜمٝم٤م ص٤مطمٌتٙمـ قمٚمٞمٙمـ»

 ُمع ٕمراًمِم ُمـ خيرج ح٤م اعمِمط قمـ سم٤مًمٜمٛمص قمؼمت وإٟمام اًمًٞم٤مق سمدًمٞمؾ ُمِمٓمٜم٤مه٤م: شم٘مّمد أهن٤م وم٤مًمٔم٤مهر

 طمدي٨م دظمؾ أؾم٤مٟمٞمد سمٕمدة روي٧م ٕهن٤م اًم٘مّم٦م ذم اجلٛمٚم٦م هذه سمّمح٦م احلٙمؿ يٛمٙمـ ٓ اٟمف قمغم قم٤مدة اًمتٛمِمٞمط

 .اًمٙمذاب اًمقاىمدي قمغم إطمداه٤م ـمريؼ وُمدار سمٕمض ذم سمٕمْمٝمؿ
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  ومِْٓمَرَت ▬ ًمٚمٗمٓمرة خم٤مًمػ أجْم٤م وم٢مٟمفش ُمٜمٝمؿ ومٝمق
ِ
 ىم٤مل وىمد♂ قَمَٚمٞمَْٝم٤م اًمٜم٤َّمَس  وَمَٓمرَ  اًمَّتِل اّللَّ

 :ملسو هيلع هللا ىلص

 وىمص اًمٕم٤مٟم٦م طمٚمؼ: رواي٦م وذم، (2)ادوآؾمتحد آظمتت٤من: مخس (3)اًمٗمٓمرة»

 ش.اإلسمط وٟمتػ إفمٗم٤مر وشم٘مٚمٞمؿ اًمِم٤مرب

 :قمٜمف اهلل ريض أنس وىم٤مل

 ذم اهلل رؾمقل ًمٜم٤م وىم٧م: رواي٦م وذم ًمٜم٤م وىم٧م»

 ُمـ أيمثر شمؽمك ٓ أن اًمٕم٤مٟم٦م وطمٚمؼ اإلسمط وٟمتػ إفمٗم٤مر وشم٘مٚمٞمؿ اًمِم٤مرب ىمص

 ش.ًمٞمٚم٦م أرسمٕملم

 (214 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمؾحى ضمؾق فمراساأل دم ايمرصمال خمايمػات من

 شمٙمـ مل إن - اًم٘مٌح ذم[ اًم٤ًمسم٘م٦م اعمخ٤مًمٗم٦م أي] وُمثٚمٝم٤م[: إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ] 

 سمحٚمؼ اًمتزيـ ُمـ اًمرضم٤مل أيمثر سمف اسمتكم ُم٤م - اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٗمٓمر ذوي قمٜمد ُمٜمٝم٤م أىمٌح

 يدظمؾ أن قمٜمدهؿ اًمٕم٤مر ُمـ ص٤مر طمتك اًمٙمٗم٤مر ًمألورسمٞملم شم٘مٚمٞمدهؿ سمحٙمؿ اًمٚمحٞم٦م

 :خم٤مًمٗم٤مت قمدة ذًمؽ وذم (4) !طمٚمٞمؼ همػم وهق قمروؾمف قمغم (5)اًمٕمروس

 :اًمِمٞمٓم٤من طمؼ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم -أ

                                                           

 .اًمٜمٝم٤مي٦م ذم يمذا. هبؿ ٟم٘متدي أن أُمرٟم٤م اًمتل اًمًالم قمٚمٞمٝمؿ إنٌٞم٤مء ؾمٜمـ: يٕمٜمل اًمًٜم٦م: أي ( 3)

 واًمرواي٦م اجلًد ُمـ خمّمقص ُمٙم٤من ُمـ اًمِمٕمر طمٚمؼ ذم اعمقؾمك اؾمتٕمامل سمف واعمراد ديداحل ُمـ اؾمتٗمٕم٤مل ( 2)

 !:اًمٜمٙمرة قمريب اسمـ ٓ اعمٕمرف اًمٕمريب سمـ سمٙمر أيب ىمقل اعمٜم٤مؾم٦ٌم هبذه ويٕمجٌٜمل اعمٙم٤من ذًمؽ شمٕملم إظمرى

 قمغم فصقرشم شمٌؼ مل شمريمٝم٤م ًمق اعمرء وم٢من واضم٦ٌم يمٚمٝم٤م احلدي٨م هذا ذم اعمذيمقرة اخلٛمس اخلّم٤مل أن قمٜمدي»

 ومٚمؿ شمٕم٘مٌف وُمـ دىمٞمؼ وم٘مف ُمٜمف وهذا 31/279 اًمٗمتح ُمـ ٟم٘مٚمتف. شاعمًٚمٛملم مجٚم٦م ُمـ ومٙمٞمػ أدُمٞملم صقرة

 .اًمتقومٞمؼ يّمٌف

ة ي٘م٤مل يمام قمروس: ًمٚمرضمؾ ي٘م٤مل ( 5)  .ؾمٌؼ يمام ًمٚمٛمرأ

٤َم! ▬اًمٙمامل ُمـ هلؿ ىمري٥م ووم٤مة سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء ومجٕمٚمقا  اًمْمالل ذم سمٕمْمٝمؿ وزاد ( 4) َبَّْم٤مرُ  َٛمكشَمٕمْ  ٓ وَم٢ِمهنَّ ْٕ  ا

ـْ  تِل اًْمُ٘مُٚمقُب  شَمْٕمَٛمك َوًَمِٙم ُدورِ  ذِم  اًمَّ  ♂ .اًمّمُّ
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ُ  ًَمَٕمٜمَفُ ▬ َتَِّخَذنَّ  َوىَم٤مَل  اّللَّ ـْ  َٕ ٤ٌَمدِكَ  ُِم ُِوٚمَّٜمَُّٝمؿْ *  َُمْٗمُروو٤مً  َٟمِّمٞم٤ٌمً  قِم َٕ َُُمٜمِّٞمَٜمَُّٝمؿْ  َو َٕ  َو

ُؿْ  ُُمَرهنَّ َٔ َـّ  َو ٌَتُِّٙم َنَْٕم٤ممِ  آَذانَ  وَمَٚمٞمُ ْٕ ُُمرَ  ا َٔ ُؿْ َو نَّ  هنَّ ُ   ظَمْٚمَؼ  وَمَٚمٞمَُٖمػمِّ
ِ
ـْ  اّللَّ ٞمَْٓم٤منَ  َيتَِّخذِ  َوَُم  َوًمِٞم٤ّمً  اًمِمَّ

ـْ    ُدونِ  ُِم
ِ
ٟم٤مً  ظَمِنَ  وَمَ٘مدْ  اّللَّ ا  ♂ .ُُمٌِٞمٜم٤مً  ظُمْنَ

 اًمِمٞمٓم٤من ُٕمر إـم٤مقم٦م شمٕم٤ممم ُمٜمف إذن دون اهلل ظمٚمؼ شمٖمٞمػم أن ذم سيح ٟمص ومٝمذا

 اهلل ظمٚمؼ اعمٖمػمات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ أن ضمرم ومال ضمالًمف ضمؾ ًمٚمرمحـ وقمّمٞم٤من

 سمج٤مُمع اعمذيمقر اًمٚمٕمـ ذم! ًمٚمحًـ اًمٚمحٞم٦م دظمقل ذم ؿمؽ وٓ ىمري٤ٌم ؾمٌؼ يمام ًمٚمحًـ

 يتقهؿ ٓ ًمٙملش شمٕم٤ممم اهلل ُمـ إذن دون: »ىمٚم٧م وإٟمام خيٗمك ٓ يمام اًمٕمٚم٦م ذم آؿمؽماك

 اؾمتحٌف سمؾ اًمِم٤مرع ومٞمف أذن مم٤م وٟمحقه٤م اًمٕم٤مٟم٦م طمٚمؼ ُمثؾ اعمذيمقر اًمتٖمٞمػم ذم يدظمؾ أنف

 .أوضمٌف أو

 :ىمقًمف وهق ملسو هيلع هللا ىلص أُمره خم٤مًمٗم٦م -ب

 ش.اًمٚمحك وأقمٗمقا  اًمِمقارب (3)أهنٙمقا »

 ًمٚمقضمقب ُم١ميمدة هٜم٤م واًم٘مريٜم٦م ًم٘مريٜم٦م إٓ اًمقضمقب يٗمٞمد إُمر أن اعمٕمٚمقم وُمـ

 :وهق

 :ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف -ج

 .(2)شاعمجقس ظم٤مًمٗمقا  اًمٚمحك وأرظمقا  اًمِمقارب ضمزوا»

 :أجْم٤م اًمقضمقب وي١ميد

 :وم٘مد سم٤مًمٜم٤ًمء اًمتِمٌف -د

                                                           

 وم٢مٟمف يمٚمف اًمِم٤مرب طمٚمؼ ٓ اًمِمٗم٦م قمغم ـم٤مل ُم٤م ىمص ذم اعم٤ٌمًمٖم٦م واعمراد شضمزوا» وُمثٚمف اًم٘مص ذم سم٤مًمٖمقا : أي ( 3)

 رضسم٤م يقضمع أن أرى: ىم٤مل ؿم٤مرسمف؟ حيٗمل قمٛمـ ُم٤مًمؽ ؾمئؾ ح٤م وهلذا ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف اًمث٤مسمت٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ظمالف

 283/  31 شاًم٤ٌمري ومتح» واٟمٔمر 3/333 اًمٌٞمٝم٘مل رواه اًمٜم٤مس ذم فمٝمرت سمدقم٦م هذه: ؿم٤مرسمف حيٚمؼ عمـ وىم٤مل

 اهلل قمٌد سمـ قم٤مُمر قمـ أؾمٚمؿ سمـ زيد طمدصمٜمل: ىم٤مل ذًمؽ قمـ ؾمئؾ وح٤م اًمِم٤مرب واومر ُم٤مًمؽ يم٤من وهلذا 286 -

 3/4/3 شاًمٙمٌػم اعمٕمجؿ» ذم ايناًمٓمؼم رواه وٟمٗمخ ؿم٤مرسمف ومتؾ همْم٥م إذا يم٤من قمٜمف اهلل ريض قمٛمر أن اًمزسمػم سمـ

 يم٤مٟمقا  اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مخ٦ًم أن: واًمٌٞمٝم٘مل 46/3 ششم٤مرخيف» ذم زرقم٦م وأبق 3/529/2 هق وروى صحٞمح سمًٜمد

 .طمًـ وؾمٜمده. شاًمِمٗم٦م ـمرف ُمع ي٘مٛمقن ؿمقارهبؿ يًت٠مصٚمقن أي ي٘مٛمقن

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ ( 2)  .هريرة أيب قمـ صحٞمحٞمٝمام ذم قمقا
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 اًمٜم٤ًمء ُمـ واعمتِمٌٝم٤مت سم٤مًمٜم٤ًمء اًمرضم٤مل ُمـ اعمتِمٌٝملم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٕمـ»

 .(3)شسم٤مًمرضم٤مل

 هب٤م شمِمٌف أيمؼم - اعمرأة قمغم هب٤م اهلل ُمٞمزه اًمتل - حلٞمتف اًمرضمؾ طمٚمؼ ذم أن خيٗمك وٓ

 يمؾ ُمـ وإي٤مهؿ اهلل قم٤موم٤مٟم٤م اعمخ٤مًمٗم٦م هبذه اعمٌتٚملم ي٘مٜمع ُم٤م إدًم٦م ُمـ أوردٟم٤م ومٞمام ومٚمٕمؾ

 .يرو٤مه وٓ حيٌف ٓ ُم٤م

 (217 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمعرس دم زمايمدف وايمرضب ايمغـاء ضمؽم

 (2)اًمدف قمغم سم٤مًميب اًمٜمٙم٤مح سم٢مقمالن اًمٕمرس ذم ًمٚمٜم٤ًمء يًٛمح أن ًمف وجيقز

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمٗمجقر وذيمر اجلامل وصػ ومٞمف ًمٞمس اًمذي اعم٤ٌمح وسم٤مًمٖمٜم٤مء وم٘مط

 :ىم٤مًم٧م ُمٕمقذ سمٜم٧م اًمرسمٞمع قمـ: إول

                                                           

 يم٤مف إرسمٕم٦م إدًم٦م هذه ُمـ دًمٞمؾ يمؾ أن – ـمقيتف وطمًٜم٧م ومٓمرشمف ؾمٚمٛم٧م ُمـ قمٜمد – ومٞمف ري٥م ٓ ومم٤م ( 3)

 !جمتٛمٕم٦م؟ هب٤م ومٙمٞمػ طمٚم٘مٝم٤م وطمرُم٦م اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء وضمقب إلصم٤ٌمت

 اسمـ وروى 3/313/2 اًمدراري اًمٙمقايم٥م ذم يمذا. حلٞمتف طمٚمؼ وحيرم: شمٞمٛم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ىم٤مل وًمذًمؽ

 قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: وىم٤مل ُمثٚم٦م اًمٚمحٞم٦م طمٚمؼ أن اًمٕمزيز قمٌد سمـ قمٛمر قمـ 35/313/2 قم٤ًميمر

 .اعمثٚم٦م

 صمؿ إومم اًمًٜم٦م ُمـ 43 اًمٕمدد ذم اًمِمٝم٤مب جمٚم٦م ٟمنمه شمقًم٧م ُم٘م٤مل ذم اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اًم٘مقل ومّمٚم٧م يمٜم٧م وىمد

 واًمٜمنم ًمٚمٓم٤ٌمقم٦م ًمٓمٞمٗم٦م رؾم٤مًم٦م ذم ٟمنمه٤م قمغم ؾمٌٞمٚمٝم٤م ذم واعمج٤مهديـ ًمٚمًٜم٦م اعمحٌلم ُمـ اعمخٚمّملم سمٕمض ىم٤مم

 قمغم اًمقىمقف ؿم٤مء ومٛمـ إرسمٕم٦م إئٛم٦م قمـ ٟم٘مال احلٚمؼ حتريؿ ذم ًمٕمٚمامءا ٟمّمقص ومٞمٝم٤م ذيمرت وىمد سمٖمداد ذم

 .إًمٞمٝم٤م ومٚمػمضمع ذًمؽ

 ضم٤مء سمام اًمٕمٛمؾ وم٢من اًمٕمٚمؿ إمم يٜمًٌقن ُمـ سمٕمض ومٞمٝمؿ يم٤من وإن اعمخ٤مًمٗم٦م هبذه اعمٌتٚملم سمٙمثرة إخ أهي٤م شمٖمؽم وٓ

 شم٠مويؾ ؾمٌٞمؾ ذم ٕمٚمؿاًم هذا اؾمتٖمؾ إذا ؾمٞمام وٓ ُمٜمف ظمػم وم٤مجلٝمؾ واًمٜمقر اهلدى ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمـ

 :سمٕمْمٝمؿ ىمقل سمٛمثؾ اًمتٞم٤مر ُمع وضمري٤م ًمٚمٝمقى شمٌٕم٤م ورده٤م اًمٍمحي٦م اًمٜمّمقص

 !اعمًٚمؿ ومٞمٝم٤م خيػم اًمتل اًمدٟمٞم٤م ؿم١مون ُمـ سمؾ اًمديـ أُمقر ُمـ ًمٞمس اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء إن

 ٓ واًمٗمٓمرة وهمػمه ُمًٚمؿ رواه ُم٤م قمغم ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل يمام اًمٗمٓمرة ُمـ اًمٚمحٞم٦م إقمٗم٤مء أن يٕمٚمٛمقن وهؿ هذا ي٘مقًمقن

  ومِْٓمَرَت : ▬وضمؾ قمز ىم٤مل يمام ذقم٤م تٖمٞمػماًم شم٘مٌؾ
ِ
تِل اّللَّ ٌِْديَؾ  ٓ قَمَٚمْٞمَٝم٤م اًمٜم٤َّمَس  وَمَٓمرَ  اًمَّ   خِلَْٚمِؼ  شَم

ِ
ـُ  َذًمَِؽ  اّللَّ ي  اًمدِّ

َـّ  اًْمَ٘مٞمِّؿُ   .أظمرة وذم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم اًمث٤مسم٧م سم٘مقًمؽ صمٌتٜم٤م وم٤مًمٚمٝمؿ♂ َيْٕمَٚمُٛمقنَ  ٓ اًمٜم٤َّمسِ  َأيْمَثرَ  َوًَمِٙم

 .شومتح»» اعمزهر ومٝمق ومٞمف يم٤مٟم٧م وم٢من ومٞمف ضمالضمؾ ٓ اًمذي وهق تحشمٗم وىمد اًمدال سمْمؿ ( 2)
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 اخلٓم٤مب ُمٜمل جمٚمًؽ ومرار قمغم ٚمسومج قمكم سمٜمل طملم يدظمؾ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضم٤مء

 سمدر يقم آسم٤مئل ُمـ ىمتؾ ُمـ ويٜمدسمـ سم٤مًمدف ييسمـ ًمٜم٤م ضمقيرات ومجٕمٚم٧م قمٜمٝم٤م ًمٚمراوي

 يمٜم٧م سم٤مًمذي وىمقزم هذه دقمل: »وم٘م٤مل. همد ذم ُم٤م يٕمٚمؿ ٟمٌل وومٞمٜم٤م: إطمداهـ ىم٤مًم٧م إذ

 ش.شم٘مقًملم

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل وم٘م٤مل إنّم٤مر ُمـ رضمؾ إمم اُمرأة زوم٧م أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مين

 ش.اًمٚمٝمق؟ يٕمجٌٝمؿ إنّم٤مر وم٢من هلق ُمٕمٙمؿ يم٤من ُم٤م ٤مئِم٦مقم ي٤م»

 :سمٚمٗمظ رواي٦م وذم

: ىم٤مل شم٘مقل؟ ُم٤مذا: ىمٚم٧مش وشمٖمٜمل؟ سم٤مًمدف شميب ضم٤مري٦م ُمٕمٝم٤م سمٕمثتؿ ومٝمؾ: وم٘م٤مل»

 :شم٘مقل

 ٟمحٞمٞمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٙمؿ ومحٞمقٟمــــــ٤م       أتٞمٜمـــــــــــــ٤ميمؿ أتٞمٜمـــــــــ٤ميمـــــؿ

 سمــــقاديٙمؿ طمٚم٧م ُمـــــــــــــــــ٤م ر      إطمؿ ٥ماًمذه ًمقٓ

 قمـــــذاريٙمؿ ؾمٛمٜم٧م ُم٤م ء      اًمًٛمرا  احلٜمٓم٦م ًمقٓ

 :أجْم٤م قمٜمٝم٤م: اًمث٤مًم٨م

 :ي٘مقًمقن وهؿ قمرس ذم يٖمٜمقن ٟم٤مؾم٤م ؾمٛمع ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن

 اعمرسمد ذم يٌحٌحـ      أيمٌش هل٤م وأهدي

 همد ذم ُم٤م ويٕمــــــــــــٚمؿ       اًمٜم٤مدي ذم وطمٌؽ

 :رواي٦م وذم

 همد ذم ُم٤م ويٕمٚمؿ         اًمٜم٤مدي ذم وزوضمؽ

 ش.ؾمٌح٤مٟمف اهلل إٓ همد ذم ُم٤م يٕمٚمؿ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل: ىم٤مًم٧م

 :ىم٤مل اًمٌجكم ؾمٕمد سمـ قم٤مُمر قمـ: اًمراسمع
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 وضمقاري - قمكم ذه٥م - صم٤مًمث٤م وذيمر ُمًٕمقد وأيب يمٕم٥م سمـ ىمرفم٦م قمغم دظمٚم٧م

: ىم٤مًمقا  ؟ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد أصح٤مب وأنتؿ هذا قمغم شم٘مرون: وم٘مٚم٧م ويٖمٜملم سم٤مًمدف ييسمـ

 :رواي٦م وذم اعمّمٞم٦ٌم قمٜمد واًمين٤مطم٦م اًمٕمرؾم٤مت ذم ًمٜم٤م رظمص ىمد إٟمف

 .ٟمٞم٤مطم٦م همػم ذم اعمٞم٧م قمغم اًمٌٙم٤مء وذم

 :ىم٤مل ؾمٚمٞمؿ سمـ حيٞمك سمٚم٩م أيب قمـ: اخل٤مُمس

 يٕمٜمل صقت ُمٜمٝمام واطمدة ذم يم٤من ُم٤م اُمرأتلم شمزوضم٧م: طم٤مـم٥م سمـ عمحٛمد ىمٚم٧م

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: قمٜمف اهلل ريض حمٛمد وم٘م٤مل دوم٤م

 ش.سم٤مًمدف اًمّمقت واحلرام احلالل لمسم ُم٤م ومّمؾ»

 ش.اًمٜمٙم٤مح أقمٚمٜمقا : »اًم٤ًمدس

 (379 ص اًمزوم٤مف آداب)

 اظمساصمد دم األفمراس إومامة ضمؽم

 ؟ اعمًجد ذم اًمٕمرس طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 .سمدقم٦م :ايمشقخ

 ( 11: 37: 35/ 352/  واًمٜمقر اهلدى)

 من مجع وفمـدها زوصمته فمـد ايمعرس أشمـاء ايمزوج دطمول ضمؽم

 ايمزهمة وضمؽم ايمـساء،

 وهل واًمزوم٤مف، اًمٜمٙم٤مح إقمالن أثٜم٤مء اًمٜم٤مس وؾمط ذم قم٤مدة ضمرت :ايمسمال

 همػم اًمذه٥م، ويٚمًٌٝم٤م ٓ، أو ُمٖمٓمٞم٤مت ؾمقاء اًمٜم٤ًمء أُم٤مم زوضمتف قمغم اًمزوج دظمقل

 اًمٌقري، إـمالق ُمع اًمٌٚمد ويٚمٗمقا  ُمزيٜم٦م ؾمٞم٤مرة ذم خيرج احلٗمؾ، اٟمتٝم٤مء سمٕمد أنف ذًمؽ

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم اًمّمحٞمح هق وُم٤م اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ طمٙمٛمٝم٤م ٟمدري ومام ذًمؽ، همػم
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 قمغم دظمقًمف: أوًٓ  ًمٚمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٤مت يمٚمف ذيمرشمف اًمذي هذا أن ٓؿمؽ :ايمشقخ

 يٙمقن ىمد واىمع، همػم وهذا ُمتحج٤ٌمت وهـ إُمر يم٤من ًمق وطمتك إضم٤مٟم٥م، اًمٜم٤ًمء

 وظمروج جيقز، ٓ طمرام ؿمؽ سمال ومٝمذا اًمزيٜم٦م، سمٚم٤ٌمس أيمثرهـ ًمٙمـ ُمتحج٤ٌمت، ومٞمٝمـ

 أهنؿ ذًمؽ ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس، وشمزقم٩م سمّمقهت٤م أذان ُّمؿّ شمَ  اًمتل سم٤مًمًٞم٤مرة اًمٕمروس

 واًمدقم٤مي٦م، اعمٗم٤مظمرة، اخلروج هبذا يْ٘مُّمدون ٕهنؿ اًمٜم٤مس: قمغم اًمٓمريؼ ي٘مٓمٕمقن

 اح٤مؿمٞملم اًمٜم٤مس ومٞمجٕمؾ يّمقر أن يريد اًمٗمٞمديق، سمٞمده اًمذي اعمّمقر يت٘مدُمٝمؿ وًمذًمؽ

رت ُم٤م إذا طمتك هذه، اعمزيٗم٦م اًم٘م٤مومٚم٦م وراء حمّمقريـ اخل٤مص٦م ُمّم٤محلٝمؿ ذم  فمٝمر ُصقِّ

 قمغم ومروقه اًمذي اًمًػم هبذا قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس وهل ضمدًا، ويمثػمة قمديدة ؾمٞم٤مرات ومٞمٝم٤م

 جيقز ومال قمديدة، وضمقه ُمـ اقمتداءات ومٞمٝم٤م اًم٘مْمٞم٦م يٕمٜمل ؿمؽ ومٌال ومرو٤ًم، اًمٜم٤مس

 مجٚم٦م ُمـ أجْم٤مً  ومٝمق اخلروج هذا أُم٤م اًمدار، ذم ي٘متٍم وم٘مط اإلقمالن.. اإلقمالن

 .قمٚمٞمف زادوا ورسمام سم٤مًمٙمٗم٤مر اًمتِمٌف ُمـ ٛملمسم٤معمًٚم حل٘م٧م اًمتل اعمّم٤مئ٥م

 اهلل أنزل سمام حيٙمؿ ُمـ هٜم٤مك يم٤من وًمق حتريٛمف واوح أُمر هذا: اخلالص٦م

 اًمذيـ اًمٜم٤مس ه١مٓء اًمّمٞمٗمٞم٦م، سم٤مًمٕمٓمٚم٦م اعمقؾمؿ هبذا ظم٤مص٦م ٟمًٛمع ُم٤م ويمثػماً  ٕوىمٗمٝمؿ،

 اًمذي ُمٜمٝمؿ ويٙمقن اًمّمٞمٗمٞم٦م، سم٤مًمٕمٓمٚم٦م ي٠متقا  اًمٌٚمد، ظم٤مرج ُمّم٤محلٝمؿ ًم٘مْم٤مء يذهٌقن

 اعمقؾمٞم٘مل سم٤مجلق وي٠متقا  زواج، طمٗمؾ دمد اًمزواج، ومّمؾ ومٝمذا سمف، يتزوج ُم٤مًٓ  ومِّرُُمق

 يقم ذم اًمٙمٗم٤مر وأفمـ قمٛمٚمٝم٤م، شمٕمٛمؾ ُمقؾمٞم٘مك اًمّمالة ذم واًمٜم٤مس اعمًجد، وأُم٤مم

 ُمع وم٤معمًٚمٛمقن وًمذًمؽ إـمالىم٤ًم، اًمٕمٛمؾ هذا يٕمٛمٚمقا  ٓ اًمٙمٜمٞم٦ًم ذم وهؿ إطمد

ٌَْؼ  مل إؾمػ  .سمف هيتدوا ْ٘مؾقمَ  وٓ يتٌَّٕمقه يـدِ  ٓ قمٜمدهؿ ي

 ( 11: 63: 53/ 249/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 11: 56/ 231/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمزنماريد ضمؽم

 سم٢مصدار ي٘مٛمـ اًمٜم٤ًمء سمٕمض أن اًمزواج طمٗمالت سمٕمض ذم حيدث :مداطمؾة

 هل٤م؟ اًمرضم٤مل ؾمامع طمٙمؿ وُم٤م طمٙمٛمٝم٤م ومام سم٤مًمزهم٤مريد، شمٕمرف ُم٤م وهل ُمٕمٞمٜم٦م أصقات
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 .حمرم هٜم٤مك يٙمـ مل ُم٤م ذًمؽ ُمـ عُم٤مٟم ٓ أنف أقمٚمؿ واهلل يٌدو :ايمشقخ

 (11:52:11/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 يمألزمقض ايمعروس يمبس ضمؽم

 ؿمٞمخ ي٤م قمٚماًم  اًمزوم٤مف، ًمٞمٚم٦م ذم يم٤مٕبٞمض اًمٕمروس ًمٌس طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 .اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم إٓ اخل٤مص إبٞمض يرشمديـ ٓ أهنؿ اًمٜم٤ًمء ُمـ ًمٙمثػم سمٛمٕمرومتٜم٤م

 ُمقوقع هٜم٤مك يم٤من إذا إٓ ،ًمٌقؾمٝم٤م طم٤مًم٦م ًمٙمؾ ٕن ذًمؽ: ُمـ ُم٤مٟمع ٓ :ايمشقخ

 أو أمحر أو أبٞمض ًم٤ٌمؾًم٤م يم٤من ؾمقاء صم٤من رء ومٝمذا اًمٗم٤مؾم٘م٤مت أو سم٤مًمٙم٤مومرات اًمتِمٌف

 سمذًمؽ ي٘مّمد ومل اًمزوم٤مف طم٤مًم٦م ذم أبٞمض ًم٤ٌمؾًم٤م اًمٕمرف ظمّمص يمقن أُم٤م أؾمقد،

 .ذًمؽ ذم رء ومال وضمؾ قمز اهلل إمم اًمت٘مرب

 (11:52:23/ب29: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 مـؽرات همقفا ايمتي األهمراح ضمضور ضمؽم

 ؿمٞمِم٦م، وينمسمقن سمٚمقت يٚمٕمٌقن أؿمخ٤مص يٙمقن أن ًمألومراح سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ؟.... اًمدقمقة ٟمجٞم٥م هؾ

يْمَرى سَمْٕمدَ  شَمْ٘مُٕمدْ  وَمال▬ جيقز، ُم٤م :ايمشقخ لمَ  اًْمَ٘مْقمِ  َُمعَ  اًمذِّ
ِ ِ
 [.68:إنٕم٤مم♂ ]اًمٔم٤َّمعم

 ..ٟم٘م٤مـمٕمٝمؿ :مداطمؾة

 حت٘مٞمؼ سملم مجٕم٧م يٙمقن اٟمٍموم٧م صمؿ وأنٙمرت طميت إذا ًمٙمٜمؽ هف، :ايمشقخ

 .اعمٗمًدة ودومع اعمّمٚمح٦م

 .شمذه٥م ٓ شمًتٓمع مل وإذا :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 (11:31:12( /3) ضمدة ومت٤موى)
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 األفمراس دم جتري ايمتي اظمسازمؼات ضمؽم ما

 ويْمٕمقن  صم٘م٤مومٞم٦م  ٘م٤متُم٤ًمسم يًقون ص٤مروا  اًمزواضم٤مت ٗمالتاحل ذم :ايمسائل

 .. ًمذًمؽ

 ؟إيش يًقون :ايمشقخ

 .. ُم٤ًمسم٘م٤مت :ايمسائل

 .. ٟمٕمؿ ،ُم٤ًمسم٘م٤مت  :ايمشقخ

ئز  ذًمؽ قمغم ويْمٕمقن :ايمسائل  ذم  شمٙمقن ىمد أو  اًمٕم٘مٞمدة ذم شمٙمقن ىمد  يمت٥م ضمقا

  ؟سمدقم٦م أم ؾمٜم٦م هذه هؾ ، ذًمؽ ذم  اإلؾمالم طمٙمؿ ومام  ىمٞمٛم٦م يمت٥م يٕمٜمل ذًمؽ، همػم

  هذا هق ُم٤م  ؾمٜم٦م هذا هؾ ىمقًمؽ   ،أن ؾم١مازم قمـ  اإلضم٤مسم٦م ذم اظمتٍم :ايمشقخ

 ؟ُم٤مهق ظمتّم٤مرسم٤م

 قمغم  قنوي٘مقًم  ُم٤ًمسم٘م٤مت يْمٕمقن أن اًمزواضم٤مت ذم  ٗمٕمٚمقٟمفُم٤مي هق :ايمسائل

 سمٌٕمض ي٠ميت  اًم٘مرآن  ي٘مرأ  ُمـ وُم٤مطمٙمؿ..  ذًمؽ طمٙمؿ وم٠مريد ًمٚمدقمقة، ؾمٌٞمؾ أهن٤م  ذًمؽ

 .. شمالوات  وشم٘مرأ  اًم٘مراء

  إُمر  قمٚمٞمٜم٤م خيتٚمط ُم٤م طمتل صم٤مين ؾم١مال هذا   إول اًم١ًمال  طمًٌؽ ٓ  :ايمشقخ

ئز..     ذًمؽ  خيّمّمقن يم٤مٟمق إن اًمزوم٤مف  اًمزوم٤مف ٦مسمٛمٜم٤مؾمٌ  يقزقمقهن٤م اًمتل  اجلقا

 يٗمٕمٚمقن  يم٤مٟمقا  إذا أُم٤م  ُمٓمردة وىم٤مقمدة  ؾمٜم٦م ُيتخذ أن ،ذًمؽ ينمع ومال  اًمزواج سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم

  ًمٙمـ ذًمؽ ُمـ  ُم٤مٟمع ومال  اًمتِمجٞمع سم٤مب ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمـ  ُمٜم٤مؾم٦ٌم أي ذم ذًمؽ

 ... ُمٓمرده ؾمٜم٦م شمتخذ أٓ ٟمٗم٦ًم سم٤مًمنمط

 (11:32:11( )31ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)
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 األفمراس دم اظموافمظ إيمؼاء ضمؽم

 إطمدى ظمالل ُمـ ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم إقمراس ذم اعمقاقمظ إًم٘م٤مء طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 ي٘مٛمـ إظمقات سمٕمض ومٝمٜم٤مك..اًمٜم٤ًمء سملم ُمتٗمِمًٞم٤م ُمٜمٙمًرا  رأت إذا ظم٤مص٦م إظمقات،

 سمذًمؽ؟ رأجٙمؿ ومام وُم٤ًمسم٘م٤مت، أن٤مؿمٞمد قمغم يِمتٛمؾ ًمزواضمٝمـ سمرٟم٤مُم٩م سمٕمٛمؾ

 أُمر ومٝمق اعمٜم٤مؾم٦ٌم وضمدت إذا اًمتذيمػم هذا سمٛمثؾ اًم٘مٞم٤مم أن ؿمؽ ٓ :خايمشق

 .اًمديـ ذم آسمتداع سم٤مب ذم يدظمؾ ٕنف جيقز: ومام رشمٞم٦ٌم ؾمٜم٦م ذًمؽ يتخذ أن أُم٤م واضم٥م،

 (11:42:35/أ51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايمـؽاح إفمالن أصمل من ايمؼرآن ومراءة ضمؽم ما

 . اًمزواضم٤مت أثٜم٤مء  اًم٘مرآن  يتٚمقن[  اًم٘مراء] سمٕمض جيٕمٚمقن أن  :ايمسائل

 اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل  سمف أُمر اًمذي  اإلقمالن ٕن  جيقز ٓ هذا..  أجقه  :ايمشقخ

 اًمذي هق هذاشسم٤مًمدف  قمٚمٞمف  وارضسمقا  اًمٜمٙم٤مح هذا اقمٚمٜمقا »  سم٘مقًمف اًمٜمٙم٤مح ذم  واًمًالم

 ضمدًا، ضمداً  وواؾمٕمف يمثػمه جم٤مٓت ومٚمف اًم٘مرآن ىمراءة  أُم٤م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف أُمرسمف

  ؾمتحًٜمفا اًمذي هذا وسملم  واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمرؾمقل  ؾمٜم٦م سملم  اخلٚمط زجيق ومال

 اعم٤ٌمح  اًمٜمٙم٤مح ذم  وم٤مًمٚمٝمق  جيقز ٓ وهذا نسم٤مًم٘مرآ   اًمٚمٝمق خيتٚمط ىمد  صمؿ  ،اًمٜم٤مس سمٕمض

 ،اًم٘مرآن ًم٘مراءة هٜم٤م جم٤مل ومال  ُمِم٤مهد هق ويمام   احلدي٨م ذم  آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕم٧م  يمام ُمٕمروف

 إقمالن  أضمؾ ُمـ اعمًٜمقن اًمدف قمغم رضب ومٞمف ًمٞمس دمٛمع  ٤مكهٜم يم٤من إذا إٓ مهللا

ءة  اًمٜمٙم٤مح  اًم٘م٤مرىء يم٤من إذا أطمٞم٤مٟم٤ًم، سمف  ٓسم٠مس ٟم٘مقل أجْم٤مً   هذه احل٤مًمف ذم اًم٘مرآن ىمرا

 .همػمه..   ومٞمف واعم٤ٌمًمغ  ًمٚمنمع اعمخ٤مًمػ اًمٖمٜم٤مء  سم٤مًم٘مرآن يتٖمٜمك وٓ ،اًم٘مراءة حيًـ

 (11:34:11( )31ذيط -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 ايمرصمال زمكم ايمـؽاح دم زمايمدف ايمرضب ضمؽم

 .ًمٚمرضمـ٤مل زواجًم ٜم٦ًٌم٤مًمسم اًمدف قمغم اًمْمـرب طمـٙمؿ ُمـ٤م :ايمسائل
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 . يـجقز ٓ وم٤مًمرضم٤مل وإٓ ومـٞمجقز اًمٜم٤ًمء اًمْم٤مرب يمـ٤من إذا: -اهلل رمحف-اًمِمٞمخ

 (34 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 ايمممع دم اظمتبعة ايمزواج مراؽمم

 أىمّمد أي اًمنمع، ذم اعمتٌَّٕم٦م اخلٓمقات هل ُم٤م اعمًٚمؿ جزوا ذم: ي٘مقل :اظمؾؼي

 اًمٜم٤ًمء، أصقات حم٤مرضة، قمٛمؾ اًمٜم٤مس، اضمتامع إوقاء، طمٞم٨م ُمـ يٕمٜمل اعمراؾمؿ،

 .اًمقًمٞمٛم٦م اًمزهم٤مريد، اًمٖمٜم٤مء،

 أقمٚمٜمقا : »ىمقًمف وهق أٓ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ صم٤مسم٧م طمدي٨م هٜم٤مك :ايمشقخ

 .سم٤مًمدف قمٚمٞمف وارضسمقا  اًمٜمٙم٤مح هذا أقمٚمٜمقا  ،شسم٤مًمدف قمٚمٞمف وارضسمقا  اًمٜمٙم٤مح هذا

 أن قمغم اًمٜمًقة سمٕمض اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل طمض ومٞمٝم٤م أظمرى أطم٤مدي٨م هٜم٤مك صمؿ 

 قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ًم٘مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن اًمًٜمـ سمٕمض ذم ضم٤مء وم٘مد اًمٕمرس، سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم يٖمٜملم

: هل٤م اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل ًمألنّم٤مر، قمرس ُمـ: ىم٤مًم٧م ،شأجـ؟ ُمـ: »وم٠ًمخٝم٤م ىم٤مدُم٦م، وهل

: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م ٟم٘مقل ُم٤مذا: ىم٤مًم٧م ،شاًمٖمٜم٤مء حيٌقن إنّم٤مر وم٢من هلـ، همٜمٞمتـ هؾ»

 شمًٛمـ مل اًمًٛمراء احلٜمٓم٦م وًمقٓ ٟمحٞمٞمٙمؿ، ومحٞمقٟم٤م أتٞمٜم٤ميمؿ أتٞمٜم٤ميمؿ: »شم٘مقًمقن

 ش.قمذاريٙمؿ

 سمف يتٖمٜمك أن ُمٜمف ُم٤مٟمع ٓ هذا ُمثؾ سمريء، همٜم٤مء اًمٞمقم ي٘م٤مل اًمذي اًمٖمٜم٤مء هذا ومٛمثؾ 

 يقم وم٘مط، سمٞمقُملم ظم٤مص هذا ًمٙمـ سم٤مًمدف، قمٚمٞمف ييسمـ وأن اعمًٚمامت، اًمٜم٤ًمء

م اًمتل اًمٓمرب، آٓت وُمـ اًمٚمٝمق، آٓت ُمـ اًمدف ٕن اًمٕمٞمد: ويقم اًمٕمرس،  طمرَّ

ٝم٤م ُمـ يمثػمة سم٠مطم٤مدي٨م قمٚمٞمٝم٤م اًمٕمزف اإلؾمالم  ذم اًمٌخ٤مري اإلُم٤مم رواه ُم٤م أصحِّ

 ريض إؿمٕمري ُم٤مًمؽ أيب قمـ اًمٕمٚمامء، سملم ظمالف قمغم ُمقصقًٓ  أو شمٕمٚمٞم٘م٤مً  صحٞمحف

م أُمتل ذم ًمٞمٙمقٟمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل :ىم٤مل قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل  ،شاحِلرَ  يًتحٚمقن أىمقا

قن واعمٕم٤مزف: »اًمِم٤مهد هٜم٤م ،شواعمٕم٤مزف واخلٛمر واحلرير احِلرَ : »احلر ًُ  هلق ذم ُيْٛم

 ش.وظمٜم٤مزير ىمردةً  ُُمًخقا  وىمد ويّمٌحقن وًمٕم٥م،
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َتثٜمك ٓ اًمٓمرب آٓت يمؾ اًمٚمٖم٦م قمٚمامء قمرف ذم هل وم٤معمٕم٤مزف  ًْ  إٟمام رء، ُمٜمٝم٤م ُي

 ىمقًمف آٟمٗم٤مً  ؾمٛمٕمتؿ وم٘مد اًمٕمرس أُم٤م اًمٕمٞمد، وذم اًمٕمرس ذم اًمدف وم٘مط اًمنمع اؾمتثٜمك

 ذم واضمٕمٚمقه: »زي٤مدة أُم٤مش سم٤مًمدف قمٚمٞمف وارضسمقا  اًمٜمٙم٤مح، هذا أقمٚمٜمقا : »اًمًالم قمٚمٞمف

 .ُمٕمٜمًك  وٓ ؾمٜمداً  ٓ يّمح ٓ ُمٜمٙمر طمدي٨م ومٝمذاش اعم٤ًمضمد

: ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م ومٚمحدي٨م اًمٕمٞمد يقم اًمدف قمغم اًميب أُم٤م 

 سمٖمٜم٤مء شمٖمٜمٞم٤من ضم٤مريت٤من وقمٜمده قمٞمد، يقم ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم اًمّمديؼ سمٙمر أبق دظمؾ

ك، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل سمدف، قمٚمٞمف شميسم٤من سمٕم٤مث جَّ ًَ  أنٙمر ذًمؽ سمٙمر أبق ؾمٛمع ومٚمام ُُم

ك اهلل رؾمقل ويم٤من ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: وىم٤مل جَّ ًَ  أي ُُم

 ش.قمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ وم٢من ر،سمٙم أب٤م ي٤م دقمٝمام: »وىم٤مل رأؾمف، ومرومع ُمٖمٓمك،

 اًمٕمرس ذم إول. ًمٚمدف اًمث٤مين آؾمتثٜم٤مء هذا اًمٕمٚمامء أظمذ احلدي٨م هذا ُمـ 

 قمغم ُمٜمٙمراً  اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف اًمٕمٞمد: ذم اًمث٤مين وآؾمتثٜم٤مء اعمٕم٤مزف، ُمـ وهق جيقز،

ش. دقمٝمام: »ىم٤مل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: سم٘مقًمف قمٚمٞمٝمام سمٙمر أيب إٟمٙم٤مر

 .ه٤مه ٟمٕمؿ؟

 دىمٞمؼ، وم٘مف ومٞمف احلدي٨م هذا ،شقمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ وم٢من سمٙمر: أب٤م ي٤م دقمٝمام»

ف أن اهلل، رؾمقل سمٞم٧م ذم اًمِمٞمٓم٤من أُمزُم٤مر: سمٙمر أيب ىمقل ُمـ ٟمٗمٝمؿ: ذًمؽ أول  اًمدُّ

ف أن ُمزُم٤مر،  . اعمٙم٤مٟملم هذيـ ذم إٓ إسم٤مطمتف، جيقز ومال اعمٕم٤مزف، ُمـ اًمدُّ

م يمٞمػ سمٙمر أب٤م أن: اًمث٤مين اًمٌمء  اجل٤مريتلم قمغم وم٠منٙمر اهلل، رؾمقل يدي سملم شَمَ٘مدَّ

 أيب دون هق ُمـ سمؾ سمٙمر، أبق يتجرأ  هؾ اهلل، رؾمقل يدي سملم ومه٤م اًمدف قمغم رضهبام

 .ُمٕمروم٦م ؾم٤مسمؼ قمٜمده يٙمقن أن إٓ ٓ، واخلُُٚمؼ؟ اًمٕمٚمؿ ذم سمٙمر

 وومٝمؿَ  فَ وَم٘مِ  يم٤من ٕنف اجل٤مريتلم: قمغم أنٙمر إٟمام سمٙمر أبق اًمث٤مين، اًمدىمٞمؼ اًمٗم٘مف وهٜم٤م 

 ضم٤مء هٜم٤مك وأنٙمر، دمرأ  وًمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٤ًم، جيقز ٓ اًمدف قمغم اًميب أن اهلل رؾمقل ُمـ

 وم٢من سمٙمر أب٤م ي٤م دقمٝمام: »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمف ىم٤مل ح٤م سمٙمر ٕيب سم٤مًمٜم٦ًٌم اجلديد اًمٗم٘مف

 .ضمداً  وـمقيؾ ـمقيؾ سمح٨م يٕمٜمل ًمف أجْم٤مً  وهذا ،شقمٞمدٟم٤م وهذا قمٞمدًا، ىمقم ًمٙمؾ
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 إخ ؾم١مال قمـ أضمٞم٥م اًمّمالة إمم ٟمٜمٝمض أن وىمٌؾ ؿ،ؾمٛمٕمت سمام أن وأيمتٗمل 

  اًمدومقف؟ قمغم ييسمقا  أن ًمٚمرضم٤مل جيقز هؾ: آٟمٗم٤مً  هٜم٤م

 يم٤من رء ويمؾ اًمتحريؿ، إصؾ وأيمرر، ؾمٛمٕمتؿ، يمام اًمدومقف ٓ، :اجلواب

 ومٝمٜم٤م قمٚمٞمف، آؾمتثٜم٤مء ذم اًمزي٤مدة جيقز ومال ضمزء ُمٜمف اؾْمُتثٜمل صمؿ اًمتحريؿ ومٞمف إصؾ

 إؿمخ٤مص طمٞم٨م وُمـ واًمٕمٞمد، اًمٕمرس وىمت٤من، إوىم٤مت طمٞم٨م ُمـ اًميب اؾمتثٜمل

 ذم ُمٕمٝمؿ يِمؽميمـ واًمٜم٤ًمء اًمٕم٤مم، اًمٜمص ذم يدظمٚمقن وم٤مًمرضم٤مل اًمرضم٤مل: دون اًمٜم٤ًمء

 . اًمٕمرس وذم سم٤مًمٕمٞمد يتٕمٚمؼ ومٞمام يًتثٜمقن وًمٙمٜمٝمؿ اًمٕم٤مم، اًمٜمص

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا

 (. 11: 31: 33/ 353/ واًمٜمقر اهلدى) 

 



 الٌلَنة
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 ايمويمقؿة وصموب

 سمـ اًمرمحـ قمٌد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُٕمر اًمدظمقل سمٕمد وًمٞمٛم٦م قمٛمؾ ُمـ( ًمٚمزوج) سمد وٓ

 :ىم٤مل احلّمٞم٥م اسمـ سمريدة وحلدي٨م ي٠ميت يمام هب٤م قمقف

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض وم٤مـمٛم٦م قمكم ظمٓم٥م ح٤م

 ش.وًمٞمٛم٦م ُمـ ًمٚمٕمروس رواي٦م وذم ًمٚمٕمرس سمد ٓ إٟمف»

 اًمرواي٦م وذم. ذرة ُمـ ويمذا يمذا قمكم: ومالن وىم٤مل يمٌش قمكم ؾمٕمد وم٘م٤مل: ىم٤مل

 ش.ذرة أصققم٤م إنّم٤مر ُمـ رهط ًمف ومجع: »إظمرى

 (344 ص اًمزوم٤مف آداب)

 

 ايمويمقؿة دم ايمسـة 

 :أُمقرا ومٞمٝم٤م يالطمظ أن ويٜمٌٖمل

 ومٕمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اعمٜم٘مقل هق ٕنف اًمدظمقل قم٘م٥م أج٤مم صمالصم٦م شمٙمقن أن: إول

 قمغم رضم٤مٓ ومدقمقت وم٠مرؾمٚمٜمل سم٤مُمرأة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜمك: »ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس

 ش.اًمٓمٕم٤مم

 اًمقًمٞمٛم٦م وضمٕمؾ صداىمٝم٤م قمت٘مٝم٤م وضمٕمؾ صٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمزوج: »ىم٤مل وقمٜمف

 ش.أج٤مم صمالصم٦م

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف أهمٜمٞم٤مء أو يم٤مٟمقا  وم٘مراء إًمٞمٝم٤م اًمّم٤محللم يدقمق أن: اًمث٤مين

 ش.شم٘مل إٓ ـمٕم٤مُمؽ ي٠ميمؾ وٓ ُم١مُمٜم٤م إٓ شمّم٤مطم٥م ٓ»

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس حلدي٨م ؾمٕم٦م وضمد إن أيمثر أو سمِم٤مة يقمل أن: اًمث٤مًم٨م

 سمـ ؾمٕمد وسملم سمٞمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومآظمك اعمديٜم٦م ىمدم قمقف سمـ اًمرمحـ قمٌد إن»

 أي: ؾمٕمد ًمف وم٘م٤مل[ وم٠ميمال سمٓمٕم٤مم ومدقم٤م ُمٜمزًمف إمم ؾمٕمد سمف وم٤مٟمٓمٚمؼ] إنّم٤مري اًمرسمٞمع
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 وذم ومخذه ُم٤مزم ؿمٓمر وم٤مٟمٔمر ُم٤مٓ إنّم٤مر أيمثر: رواي٦م وذم اعمديٜم٦م أهؾ أيمثر أن٤م أظمل

[ ًمؽ اُمرأة ٓ اهلل ذم أظمل وأن٧م] اُمرأت٤من وحتتل ؿم٤مـمريمٝم٤مأ طمدي٘متل إمم هٚمؿ: رواي٦م

 قمدهت٤م اٟم٘مْم٧م وم٢مذا[ ]ًمؽ] أـمٚم٘مٝم٤م طمتك[ زم ومًٛمٝم٤م] إًمٞمؽ أقمج٥م أهيام وم٤مٟمٔمر

 قمغم دًمقين وُم٤مًمؽ أهٚمؽ ذم ًمؽ اهلل سم٤مرك[ واهلل ٓ: ]اًمرمحـ قمٌد وم٘م٤مل[ ومتزوضمٝم٤م

 سمٌمء ٤مءومج[ اًمٖمدو شم٤مسمع صمؿ] ورسمح وسم٤مع وم٤مؿمؽمى ومذه٥م اًمًقق قمغم ومدًمقه اًمًقق

 يٚم٨ٌم أن اهلل ؿم٤مء ُم٤م ًم٨ٌم صمؿ[ ُمٜمزًمف أهؾ سمف وم٠متك[ ]أومْمٚمف ىمد] وؾمٛمـ (3)أىمط ُمـ

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ظمٚمقق ُمـ ورض: رواي٦م وذم زقمٗمران (2)ردع وقمٚمٞمف ومج٤مء

ة شمزوضم٧م اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل (5)شُمٝمٞمؿ؟»  شأصدىمتٝم٤م؟ ُم٤م»: وم٘م٤مل[ إنّم٤مر ُمـ] اُمرأ

 ُمـ (4)ٟمقاة وزن: ىم٤مل

: اًمرمحـ قمٌد ىم٤مل[ . ذًمؽ وم٠مضم٤مز] شسمِم٤مة وًمق أومل[ ًمؽ اهلل ركوم٤ٌم]»: ىم٤مل ذه٥م

: أنس ىم٤مل[ ]ومْم٦م أو ذه٤ٌم[ ]حتتف] أصٞم٥م أن ًمرضمقت طمجرا  رومٕم٧م وًمق رأجتٜمل ومٚم٘مد

ة ًمٙمؾ ىمًؿ رأجتف ًم٘مد  .ش[ديٜم٤مر أخػ ُم٤مئ٦م ُمقشمف سمٕمد ٟم٤ًمئف ُمـ اُمرأ

 غمقم أومل ُم٤م ٟم٤ًمئف ُمـ اُمرأة قمغم أومل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رأج٧م ُم٤م: »أجْم٤م أنس وقمـ

 [ش.شمريمقه طمتك وحلام ظمٌزا  أـمٕمٛمٝمؿ: »ىم٤مل] ؿم٤مة ذسمح وم٢من زيٜم٥م

 (343 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 .شهن٤مي٦م». سمف يٓمٌخ ُمًتحجر ي٤مسمس جمٗمػ ًمٌـ ( 3)

 .شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام. اًمٕمروس ومٕمؾ ُمـ وذًمؽ ظمٚمقق ُمـ ًمٓمخ: أي واطمد سمٛمٕمٜمك مه٤م ( 2)

 .ًمّمٗمرةوا احلٛمرة قمٚمٞمف وشمٖمٚم٥م اًمٓمٞم٥م أنقاع ُمـ وهمػمه اًمزقمٗمران ُمـ يتخذ ُمريم٥م ُمٕمروف ـمٞم٥م واخلٚمقق

 .شومتح» اًمًٙمقن قمغم ُمٌٜمٞم٦م اؾمتٗمٝم٤مم يمٚمٛم٦م وهل هذا؟ ُم٤م أو ؿم٠منؽ؟ ُم٤م: أي ( 5)

 ":اًمٜمٝم٤مي٦م"  ذم إثػم اسمـ ىم٤مل ( 4)

ة" ة شمزوج أنف قمغم يدل احلدي٨م ًمٗمظ: إزهري ىم٤مل دراهؿ خلٛم٦ًم اؾمؿ اًمٜمقا  مخ٦ًم ىمٞمٛمتف ذه٥م قمغم اعمرأ

ة: ىم٤مل ٕنف دراهؿ  "ذه٥م ُمـ ٟمقا

 .اًمٕمٚمامء أيمثر قمـ 9/392" اًمٗمتح" ذم ومظاحل٤م ُمثٚمف طمٙمك اًم٘مقل وهذا
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 حلم زمغغم ايمويمقؿة صمواز

 ريض أنس حلدي٨م حلؿ ومٞمف يٙمـ مل قوًم شمٞمن ـمٕم٤مم سم٠مي اًمقًمٞمٛم٦م شم١مدى أن وجيقز

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل

 ومدقمقت سمّمٗمٞم٦م قمٚمٞمف يٌٜمل ًمٞم٤مل صمالث واعمديٜم٦م ظمٞمؼم سملم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أىم٤مم»

 أُمر أن إٓ ومٞمٝم٤م يم٤من وُم٤م حلؿ وٓ ظمٌز ُمـ ومٞمٝم٤م يم٤من وُم٤م وًمٞمٛمتف إمم اعمًٚمٛملم

 سم٤مٕنٓم٤مع وضملء (2)أوم٤مطمٞمص إرض ومحّم٧م: رواي٦م وذم ومًٌٓم٧م (3)سم٤مٕنٓم٤مع

 [ش. اًمٜم٤مس ومِمٌع] واًمًٛمـ وإىمط اًمتٛمر قمٚمٞمٝم٤م وم٠مخ٘مل ومٞمٝم٤م ومقوٕم٧م

 (333 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمويمقؿة دم زمامهلم األنمـقاء مشارىمة

 ىمّم٦م ذم أنس حلدي٨م إقمداده٤م ذم واًمًٕم٦م اًمٗمْمؾ ذوو يِم٤مرك أن ويًتح٥م

 :ىم٤مل سمّمٗمٞم٦م ملسو هيلع هللا ىلص زواضمف

 اًمٜمٌل وم٠مصٌح اًمٚمٞمؾ ُمـ ًمف وم٠مهدهت٤م ؾمٚمٞمؿ أم ًمف ضمٝمزهت٤م سم٤مًمٓمريؼ يم٤من إذا طمتك»

 :وم٘م٤مل (5)قمروؾم٤م ملسو هيلع هللا ىلص

: ىم٤مل سمف ومٚمٞم٠متٜم٤م زاد ومْمؾ قمٜمده يم٤من ُمـ: رواي٦م وذم سمف ومٚمٞمجئ رء قمٜمده يم٤من ُمـ

 اًمرضمؾ وضمٕمؾ سم٤مًمتٛمر جيلء اًمرضمؾ وضمٕمؾ سم٤مٕىمط جيئ اًمرضمؾ ومجٕمؾ ٟمٓمٕم٤م وسمًط

 ُمـ وينمسمقن احلٞمس ذًمؽ ُمـ ي٠ميمٚمقن ومجٕمٚمقا ] (4)طمٞم٤ًم ومح٤مؾمقا  سم٤مًمًٛمـ جيلء

 ش. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وًمٞمٛم٦م ومٙم٤مٟم٧م[ اًمًامء ُم٤مء ُمـ ضمٜمٌٝمؿ إمم طمٞم٤مض

 (332 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 .اعمدسمقغ اجلٚمد وهق إديؿ ُمـ ُمتخذ سم٤ًمط ٟمٓمع مجع ( 3)

: واًمٗمحص شمٙمِمٗمف: أي اًمؽماب قمٜمف شمٗمحص يم٠مهن٤م وشمٌٞمض ومٞمف دمثؿ اًمذي ُمقوٕمٝم٤م وهق اًم٘مٓم٤مة أومحقص مجع ( 2)

 ".هن٤مي٦م. "واًمٙمِمػ اًمٌح٨م

ة ي٘م٤مل يمام قمروس: ًمٚمرضمؾ ي٘م٤مل ( 5)  ".هن٤مي٦م"  سم٤مٔظمر أطمدمه٤م دظمقل قمٜمد هلام اؾمؿ وهق ًمٚمٛمرأ

 .احلدي٨م ذم اعمذيمقرة إؿمٞم٤مء ُمـ اعمتخذ اًمٓمٕم٤مم هق ( 4)



 98   اًمقًمٞمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زمايمدفموة األنمـقاء ختصقص حتريم

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف اًمٗم٘مراء دون إهمٜمٞم٤مء سم٤مًمدقمقة خيص أن جيقز وٓ

 جي٥م مل وُمـ اعم٤ًميملم ويٛمٜمٕمٝم٤م إهمٜمٞم٤مء هل٤م يدقمك اًمقًمٞمٛم٦م ـمٕم٤مم اًمٓمٕم٤مم ذ»

 ش.ورؾمقًمف اهلل قمَم وم٘مط اًمدقمقة

 (335 ص اًمزوم٤مف آداب)

 األنمـقاء إال هلا يدفمى ال ايمتي ايمويمقؿة يمدفموة االؽمتجازمة ضمؽم

 قمٚمٞمٝم٤م، أنِمئقا  يٕمٜمل وشم٘م٤مًمٞمد، قم٤مدات قمٜمدهؿ ٟم٤مس اًمٌدو ُمٜمٓم٘م٦م ذم :ايمسمال

 يقعمقا  ومٚمام اًمقًمٞمٛم٦م، ُمقوقع قمٜمدهؿ اًمٜم٤مس وظمٓمٞم٥م يم٢مُم٤مم هٜم٤مك ًمِمٖمكم سم٤مًمٜم٦ًٌم

 واًمٕمٞم٤مذ وُمٜمٝمؿ إهمٜمٞم٤مء، إًمٞمٝم٤م يدقمك وًمٙمـ اعمًٚمٛملم، وم٘مراء يدقمك ُم٤م يٕمٜمل اًمقًمٞمٛم٦م

 قمٜمدهؿ اًمٕم٤مدة ُمـ ومٙم٤من اعم٤ًمضمد، إمم ي٠متقن وٓ يّمٚمقن ٓ واًمذيـ اًمٗمً٘م٦م يمامن سم٤مهلل

 هذا؟ ُمـ اعمخرج ومام ُمٕمروف، رء وهذا أوًٓ، اًمِمٞمخ يدقمق أن

 ودقمٞم٧م، اهلل ؾمٛمح ٓ ؿمٞمخ٤مً  يمٜم٧م إن ًمؽ، ىمٚم٧م يمام هق اعمخرج :ايمشقخ

 يدقمك اًمتل اًمدقمقات ذ أن ،أن ىمٚم٧م ُم٤مذا اًمٌٞم٤من، سمقاضم٥م شم٘مقم وًمٙمـ ومتًتجٞم٥م

 أنف ؿمؽ وٓ اعمجتٛمع، ذاك ذم شمٌٞمٜمف اًمٙمالم هذا اًمٗم٘مراء، قمٜمٝم٤م ويٓمرد إهمٜمٞم٤مء إًمٞمٝم٤م

 .سمًٞمط رء وًمق أثر ًمف ؾمٞمٌ٘مك

 ذم قمٜمف ي٘مقًمقا  ُم٤م وُمثؾ وشمرضمع وشمٙمٞمػ، وشمنمب يمؾوشم٠م شمًتجٞم٥م أن ُم٤مأ

 .سمٞمّمػم ُم٤م ومٝمذا إضمٞمتل، رطمتل ُم٤م ُمثؾ شمٞمتل شمٞمتل: ؾمقري٤م

  (11: 46: 31/ 445/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمدفموة إصمازمة وصموب

 :طمديث٤من وومٞمٝم٤م حييه٤م أن إًمٞمٝم٤م دقمل ُمـ قمغم وجي٥م



 99 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقًمٞمٛم٦م 

 ش.ريضاعم وقمقدوا اًمداقمل وأضمٞمٌقا  (3)اًمٕم٤مين ومٙمقا : »إول

 جي٥م مل وُمـ[ ]ٟمحقه أو يم٤من قمرؾم٤م] ومٚمٞم٠مهت٤م اًمقًمٞمٛم٦م إمم أطمديمؿ دقمل إذا: »اًمث٤مين

 .(2)[ش ورؾمقًمف اهلل قمَم وم٘مد اًمدقمقة

 (335 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمويمقؿة دفموة إصمازمة وصموب

 (341/ 5) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)اٟمٔمر

 صائام ىمان ويمو اإلصمازمة

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف ص٤مئام يم٤من وًمق جيٞم٥م أن ويٜمٌٖمل

 ص٤مئام يم٤من وإن ومٚمٞمٓمٕمؿ ُمٗمٓمرا  يم٤من وم٢من ومٚمٞمج٥م ـمٕم٤مم إمم أطمديمؿ لدقم إذا»

 ش.اًمدقم٤مء: يٕمٜمل. (5)ش ومٚمٞمّمؾ

 (334 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمدافمي أصمل من اإلهمطار

 وومٞمف اًمداقمل قمٚمٞمف أخح إذا ؾمٞمام وٓ صٞم٤مُمف ذم ُمتٓمققم٤م يم٤من إذا يٗمٓمر أن وًمف

 :أطم٤مدي٨م

 .(4)ش شمرك ؿم٤مء نوإ ـمٕمؿ ؿم٤مء وم٢من ومٚمٞمج٥م ـمٕم٤مم إمم أطمديمؿ دقمل إذا: »إول

                                                           

 .همػمه أو سمامل اًمٕمدو أجدي ُمـ أقمت٘مقه: أي إؾمػم: أي ( 3)

 .احل٤مومظ ىم٤مل يمام اًمقاضم٥م شمرك قمغم إٓ يٓمٚمؼ ٓ اًمٕمّمٞم٤من ٕن اإلضم٤مسم٦م وضمقب قمغم دًمٞمؾ وومٞمف ( 2)

 .اًمرواة سمٕمض ُمـ احلدي٨م آظمر ذم ُمٗمن هق يمام ومٚمٞمدع: أي ( 5)

 :اًمٜمقوي ىم٤مل ( 4)

 (.اًمٗمٓمر وم٤مٕومْمؾ صقُمف اًمٓمٕم٤مم ص٤مطم٥م قمغم وؿمؼ ٟمٗمال صقُمف يم٤من إن»

 .شمٞمٛمٞم٦م ٓسمـ 4/345 اًمٗمت٤موى ذم وٟمحقه



 311   اًمقًمٞمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ش.أومٓمر ؿم٤مء وإن ص٤مم ؿم٤مء إن ٟمٗمًف أُمػم اعمتٓمقع اًمّم٤مئؿ: »اًمث٤مين 

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م: اًمث٤مًم٨م

: ىم٤مل. ٓ: وم٘مٚم٧مش رء؟ قمٜمديمؿ هؾ: »وم٘م٤مل يقُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمكم دظمؾ

 ويم٤من ُمٜمف ًمف ومخ٠ٌمت طمٞمس إزم أهدي وىمد اًمٞمقم ذًمؽ سمٕمد يب ُمر صمؿش. ص٤مئؿ وم٢مين»

 أدٟمٞمف: »ىم٤مل. ُمٜمف ًمؽ ومخ٠ٌمت طمٞمس ًمٜم٤م أهدي إٟمف! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًم٧م ٞمساحل حي٥م

 :ىم٤مل صمؿ ُمٜمف وم٠ميمؾش. ص٤مئؿ وأن٤م أصٌح٧م ىمد إين أُم٤م

 أُمْم٤مه٤م ؿم٤مء وم٢من اًمّمدىم٦م ُم٤مًمف ُمـ خيرج اًمرضمؾ ُمثؾ اعمتٓمقع صقم ُمثؾ إٟمام»

 ش.طمًٌٝم٤م ؿم٤مء وإن

 (333 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـػل يوم ومضاء جيب ال

 :طمديث٤من وومٞمف اًمٞمقم ًمؽذ ىمْم٤مء قمٚمٞمف جي٥م وٓ

 هق وم٠مت٤مين ـمٕم٤مُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل صٜمٕم٧م: ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ: إول

: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل ص٤مئؿ إين: اًم٘مقم ُمـ رضمؾ ىم٤مل اًمٓمٕم٤مم ووع ومٚمام وأصح٤مسمف

 ش.ؿمئ٧م إن يقُم٤م ُمٙم٤مٟمف وصؿ أومٓمر: »ًمف ىم٤مل صمؿ!ش ًمٙمؿ وشمٙمٚمػ أظمقيمؿ دقم٤ميمؿ»

 اًمدرداء أيب وسملم ؾمٚمامن سملم آظمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ضمحٞمٗم٦م أيب قمـ: اًمث٤مين

 اًمدرداء؟ أم ي٤م ؿم٠منؽ ُم٤م: وم٘م٤مل (3)ُمتٌذًم٦م اًمدرداء أم وم٢مذا يزوره ؾمٚمامن ومج٤مءه: ىم٤مل

 اًمدٟمٞم٤م ُمـ رء ذم ًمف وًمٞمس اًمٜمٝم٤مر ويّمقم اًمٚمٞمؾ ي٘مقم اًمدرداء أب٤م أظم٤مك إن: ىم٤مًم٧م

 إين: ىم٤مل اـمٕمؿ: ؾمٚمامن ًمف وم٘م٤مل ـمٕم٤مُم٤م إًمٞمف وىمرب سمف ومرطم٥م اًمدرداء أبق ومج٤مء! طم٤مضم٦م

 قمٜمده سم٤مت صمؿ ُمٕمف وم٠ميمؾ شم٠ميمؾ طمتك سمآيمؾ أن٤م ُم٤م ًمتٗمٓمرٟمف قمٚمٞمؽ أىمًٛم٧م: ىم٤مل ص٤مئؿ

 إن اًمدرداء أب٤م ي٤م: ًمف وىم٤مل ؾمٚمامن ومٛمٜمف ي٘مقم أن اًمدرداء أبق أراد اًمٚمٞمؾ ُمـ يم٤من ومٚمام

 طم٘م٤م قمٚمٞمؽ وٕهٚمؽ[ طم٘م٤م قمٚمٞمؽ وًمْمٞمٗمؽ] طم٘م٤م قمٚمٞمؽ وًمرسمؽ طم٘م٤م قمٚمٞمؽ جلًدك

                                                           

 .اًمزيٜم٦م صمٞم٤مب ًمٚمٌس شم٤مريم٦م أهن٤م واعمراد وُمٕمٜمك وزٟم٤م اعمٝمٜم٦م وهل اًمٌذًم٦م ٓسم٦ًم: أي ( 3)



 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقًمٞمٛم٦م 

 اًمّمٌح وضمف ذم يم٤من ومٚمام طم٘مف طمؼ ذي يمؾ وأقمط أهٚمؽ وائ٧م وصؾ وأومٓمر صؿ

 أبق ومدٟم٤م اًمّمالة إمم ظمرضم٤م صمؿ ريمٕم٤م صمؿ ومتقوآ وم٘م٤مُم٤م: ىم٤مل ؿمئ٧م إن أن ىمؿ: ىم٤مل

 أب٤م ي٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمف وم٘م٤مل ؾمٚمامن أُمره سم٤مًمذي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًمٞمخؼم اًمدرداء

 ش.ؾمٚمامن صدق: »رواي٦م وذمش ؾمٚمامن ىم٤مل ُم٤م ُمثؾ،  طم٘م٤م قمٚمٞمؽ جلًدك إن! اًمدرداء

 (339 ص فاًمزوم٤م آداب)

 معصقة همقفا ايمتي ايمدفموة ضمضور سمرك

 إٟمٙم٤مره٤م ي٘مّمد أن إٓ ُمٕمّمٞم٦م قمغم اؿمتٛمٚم٧م إذا اًمدقمقة طمْمقر جيقز وٓ

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف اًمرضمقع وضم٥م وإٓ أزيٚم٧م وم٢من إزاًمتٝم٤م وحم٤موًم٦م

 :ىم٤مل قمكم قمـ :األول

 ومرضمع شمّم٤موير اًمٌٞم٧م ذم ومرأى ومج٤مء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومدقمقت ـمٕم٤مُم٤م صٜمٕم٧م

 ؾمؽما  اًمٌٞم٧م ذم إن: »ىم٤مل وأُمل؟ أن٧م سم٠ميب أرضمٕمؽ ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م: ىم٤مل]

 ش[.شمّم٤موير ومٞمف سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م وإن شمّم٤موير ومٞمف

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل رآه٤م ومٚمام شمّم٤موير ومٞمٝم٤م (3)ٟمٛمرىم٦م اؿمؽمت أهن٤م قم٤مئِم٦م قمـ :ايمثاين

 إمم أتقب! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م اًمٙمراهٞم٦م وضمٝمف ذم ومٕمروم٧م يدظمؾ ومٚمؿ اًم٤ٌمب قمغم ىم٤مم

 اؿمؽميتٝم٤م: وم٘مٚم٧مش اًمٜمٛمرىم٦م؟ هذه سم٤مل ُم٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل أذٟم٧ٌم؟ ُم٤مذا رؾمقًمف وإمم اهلل

 :ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل وشمقؾمده٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمت٘مٕمد ًمؽ

 يٕمذسمقن اًمتّم٤موير هذه يٕمٛمٚمقن اًمذيـ إن: »رواي٦م وذم اًمّمقر هذه أصح٤مب إن»

 اًمّمقر[ هذه ُمثؾ] ومٞمف اًمذي اًمٌٞم٧م وإن ظمٚم٘متؿ ُم٤م أطمٞمقا : هلؿ وي٘م٤مل (2)شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 .(3) [أظمرضمتٝم٤م طمتك دظمؾ ومام: ىم٤مًم٧مش ]الئٙم٦ماعم شمدظمٚمف ٓ

                                                           

 شاًمٕمرب ًم٤ًمن» و شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم يمام اًمقؾم٤مدة هل ( 3)

 :احلدي٨م ُمـ اجلٛمٚم٦م هذه حت٧م احل٤مومظ ىم٤مل ( 2)

 اجلٛمٚم٦م ىمدم وإٟمام اًمدظمقل ُمـ ُٓمتٜم٤مقمف اعمٓم٤مسم٘م٦م هل اجلٛمٚم٦م وهذه اًمّمقر ذم سمٞمت٤م شمدظمؾ ٓ اعمالئٙم٦م أن وومٞمف»

 = طمّمؾ إذا اًمققمٞمد ٕن اًمّمقر اخت٤مذ قمـ سم٤مًمزضمر اهتامُم٤م قمٚمٞمٝم٤م. .. اًمّمقر هذه أصح٤مب إن: يٕمٜمل إومم



 312   اًمقًمٞمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُم٤مئدة قمغم ي٘مٕمدن ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من ُمـ: »ملسو هيلع هللا ىلص: ىم٤مل :ايمثايمث

 ش.سم٤مخلٛمر قمٚمٞمٝم٤م يدار

 قمغم وإُمثٚم٦م قمٜمٝمؿ اهلل ريض اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ قمٛمؾ قمٚمٞمف ضمرى ذيمرٟم٤م ُم٤م وقمغم

 :ُمٜمٝم٤م أن حييين ُم٤م قمغم وم٠مىمتٍم ضمدا يمثػمة ذًمؽ

 اًمِم٤مم ىمدم طملم قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن - قمٛمر قممُم - أؾمٚمؿ قمـ - أ

 أن٧م وشمٙمرُمٜمل دمٞمئٜمل أن أطم٥م إين: ًمٕمٛمر وم٘م٤مل اًمٜمّم٤مرى ُمـ رضمؾ (2)ًمف ومّمٜمع

 :قمٜمف اهلل ريض قمٛمر ًمف وم٘م٤مل - اًمِم٤مم قمٔمامء ُمـ رضمؾ وهق - وأصح٤مسمؽ

 .(5)شومٞمٝم٤م اًمتل اًمّمقر أضمؾ ُمـ يمٜم٤مئًٙمؿ ٟمدظمؾ ٓ إٟم٤م»

: وم٘م٤مل ومدقم٤مه ـمٕم٤مُم٤م ًمف صٜمع رضمال أن - قمٛمرو سمـ قم٘م٦ٌم - ُمًٕمقد أيب قمـ- ب

 .دظمؾ صمؿ اًمّمقرة يمن طمتك يدظمؾ أن وم٠مبك ٟمٕمؿ: ىم٤مل صقرة؟ اًمٌٞم٧م أذم

                                                           

 ومٞمٙمقن ُم٤ٌمذ واعمًتٕمٛمؾ ُمت٥ًٌم وم٤مًمّم٤مٟمع ًمتًتٕمٛمؾ إٓ شمّمٜمع ٓ ٕهن٤م عمًتٕمٛمٚمٝم٤م طم٤مصؾ ومٝمق ًمّم٤مٟمٕمٝم٤م

 (.سم٤مًمققمٞمد أومم

 :5/25/2 ذم اًمٌٖمقي ىم٤مل ( 3)

 ممـ يٙمقن أن إٓ جيٞم٥م أٓ اًمقاضم٥م وم٢من واعمالهل اعمٜم٤ميمػم ُمـ رء ومٞمٝم٤م وًمٞمٛم٦م إمم دقمل ُمـ أن قمغم دًمٞمؾ ومٞمف»

 .شوهنٞمف سمحْمقره يرومع أو يؽمك طمي ًمق

 اؾمتٕمٛمؾ ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم يدل ُم٤م ومٞمف وم٢من 58 اعم٠ًمخ٦م ذم أيت قم٤مئِم٦م حلدي٨م خم٤مًمػ احلدي٨م هذا وفم٤مهر: ٚم٧مىم

 طمٙمك وىمد ذًمؽ أنٙمر ملسو هيلع هللا ىلص أنف قمغم يدل وم٢مٟمف هذا أُم٤م وؾم٤مدشم٤من سمف وقمٛمؾ ىمٓمع أن سمٕمد اًمّمقر ومٞمف اًمذي اًمًؽم

 أن وهق آظمر وضمٝم٤م قمٜمده ُمـ هق وذيمر اًمٕمٚمامء قمـ أىمقٓ احلديثلم سملم اجلٛمع ذم 31/521 اًمٗمتح ذم احل٤مومظ

 :ىم٤مل هب٤م يرشمٗمؼ ص٤مر ومٚمٝمذا هٞمئتٝم٤م قمـ ومخرضم٧م ُمثال اًمّمقرة وؾمط ذم اًم٘مٓمع وىمع اًمًؽم ىمٓمٕم٧م ح٤م قم٤مئِم٦م

 .أقمٚمؿ واهلل. شهريرة أيب طمدي٨م ذم ؾمٞم٠ميت وُم٤م اًمّمقر ٟم٘مض ذم ىمٌٚمف اًم٤ٌمب ذم احلدي٨م اجلٛمع هذا وي١ميد»

 يم٤مٟم٧م وًمق اعمّمقرة اًمقؾم٤مدة اؾمتٕمامل ُمـ اعمٜمع ذم ٦مسحي وم٢مهن٤م إظمػمة ًمٚمزي٤مدة ُمٜمف سمد ٓ اجلٛمع وهذا: ىمٚم٧م

 .اح٤مل قمغم حم٤مومٔم٦م ذًمؽ يٖمتٗمر وم٘مد اعمت٤مع أو اًمثقب سم٢مشمالف إٓ شمٖمٞمػمه٤م يٙمـ مل إذا إٓ ممتٝمٜم٦م

 .ـمٕم٤مُم٤م: يٕمٜمل ( 2)

 اعمٛمتٚمئ٦م اًمٙمٜم٤مئس ذم احلْمقر ُمـ اعمِم٤ميخ سمٕمض يٗمٕمٚمف ُم٤م ظمٓم٠م قمغم واوح٤م دًمٞمال قمٛمر ىمقل ذم أن واقمٚمؿ ( 5)

 وًمٙمٜمٝمؿ احلد هذا قمٜمد وىمػ إُمر وًمٞم٧م همػمهؿ أو اعم١ًموًملم سمٕمض ًمرهم٦ٌم ُمٜمٝمؿ اؾمتج٤مسم٦م واًمتامصمٞمؾ رسم٤مًمّمق

 صمؿ – ُمًٚمام يٙمقن وىمد – ومٞمٝم٤م اعمتٙمٚمٛملم سمٕمض ُمـ واًمْمالل اًمٙمٗمر يمٚمٛم٦م يًٛمٕمقن اًمِمديد إؾمػ ُمع

! ًٞمحلوُم ُمًٚمؿ سملم ومرق ٓ إٟمف! يٕمٚمٛمقن وهؿ ذًمؽ ذم اًمنمع طمٙمؿ ئمٝمرون وٓ! يٜمٓم٘مقن وٓ يٜمّمتقن

 ًمف حيٙمؿ ٓ ٟمٗمًف اعمًٚمؿ أن قمٚمٛمٝمؿ ُمع ُمًٚمام ًمٞمس عمـ سم٤مًمِمٝم٤مدة آظمريـ وطمٙمؿ ًمٚمجٛمٞمع واًمقـمـ هلل اًمديـ

 .راضمٕمقن وإًمٞمف هلل وم٢مٟم٤م اعمخ٤مًمٗم٤مت ُمـ ذًمؽ وهمػم ًمدهيؿ ُمٕمرووم٦م سمنموط إٓ سم٤مًمِمٝم٤مدة



 315 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقًمٞمٛم٦م 

 : إوزاقمل اإلُم٤مم ىم٤مل - ج

 .ُمٕمزاف وٓ ـمٌؾ ومٞمٝم٤م وًمٞمٛم٦م ٟمدظمؾ ٓ

 (363 ص اًمزوم٤مف آداب)

 زمدع فمعم اظمشتؿؾة ايمويمقؿة ضمضور جيوز هل

 ؟..إًمٞمٝم٤م ْمقراحل جيقز هؾ..اًمٌدقمٞم٦م اًمقًمٞمٛم٦م :مداطمؾة

 ويٌلم ًمٞمٜمٙمر طمي ومٛمـ..واإلصالح ًمإلٟمٙم٤مر جيقز جيقز، وٓ جيقز :ايمشقخ

 ُمـ ذيمرٟم٤م يمام يٙمـ مل ًمٌمء شم٠مجٞمد ومٞمف احلْمقر ٕن جيقز: ومال وإٓ ضم٤مز اًمنمع طمٙمؿ

 .اًمًٚمػ قمٛمؾ

 (11:13:38/ب14: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايمدفموة ضمرض ظمن يستحب ما

 :أُمران اًمدقمقة طمي عمـ ويًتح٥م

 :أنقاع وهق ملسو هيلع هللا ىلص قمٜمف ضم٤مء سمام اًمٗمراغ سمٕمد ًمّم٤مطمٌٝم٤م قمقيد أن :األول

 ومرغ ومٚمام وم٠مضم٤مسمف ومدقم٤مه ـمٕم٤مُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل صٜمع أب٤مه أن سمن سمـ اهلل قمٌد قمـ - أ

 :ىم٤مل ـمٕم٤مُمف ُمـ

 ش.رزىمتٝمؿ ومٞمام هلؿ وسم٤مرك وارمحٝمؿ هلؿ اهمٗمر مهللا»

. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمغم زم وص٤مطم٤ٌمن أن٤م ىمدُم٧م: ىم٤مل إؾمقد سمـ اعم٘مداد قمـ - ب

 إمم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٤م وم٤مٟمٓمٚمؼ أطمد يْمٗمٜم٤م ومٚمؿ ًمٚمٜم٤مس ومتٕمروٜم٤م ؿمديد قعضم وم٠مص٤مسمٜم٤م

 أضمزئف ومٙمٜم٧مش أرسم٤مقم٤م سمٞمٜمٜم٤م أخ٤ٌمهن٤م ضمزئ ُم٘مداد ي٤م: »زم وم٘م٤مل أقمٜمز أرسمع وقمٜمده ُمٜمزًمف

 وم٤مطمتٌس[ ٟمّمٞمٌف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل وٟمرومع ٟمّمٞمٌف إٟم٤ًمن يمؾ ومٞمنمب] أرسم٤مقم٤م سمٞمٜمٜم٤م

 إنّم٤مر سمٕمض أتك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن ٟمٗمز ومحدصم٧م ًمٞمٚم٦م ذات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ىمٛم٧م طمتك يمذًمؽ أزل ومٚمؿش! »ٟمّمٞمٌف ذسم٧م ومٚمق روي طمتك وذب ؿمٌع طمتك وم٠ميمؾ
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: وم٘مٚم٧م طمدث وُم٤م ىمدم ُم٤م أظمذين ومرهم٧م ومٚمام اًم٘مدح همٓمٞم٧م صمؿش! »ومنمسمتف ٟمّمٞمٌف إمم

 ُمـ ؿمٛمٚم٦م وقمكم: ىم٤مل] (3)ومتًجٞم٧م ؿمٞمئ٤م جيد وٓ ضم٤مئٕم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل جيلء

 رأد ظمرج ىمدُمل قمغم أرؾمٚم٧م ذاوإ ىمدُم٤مي ظمرضم٧م رأد قمغم رومٕم٧م يمٚمام صقف

[ ومٜم٤مُم٤م ص٤مطم٤ٌمي وأُم٤م: ىم٤مل] ٟمٗمز أطمدث وضمٕمٚم٧م[ اًمٜمقم جيٞمئٜمل ٓ وضمٕمؾ:[ ]ىم٤مل

 يقىمظ وٓ اًمٞم٘مٔم٤من يًٛمع شمًٚمٞمٛم٦م ومًٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دظمؾ إذ يمذًمؽ أن٤م ومٌٞمٜم٤م

 :وم٘م٤مل ؿمٞمئ٤م ير ومٚمؿ ومٙمِمٗمف اًم٘مدح أتك صمؿ[ ومّمغم اعمًجد أتك صمؿ] اًمٜم٤مئؿ

 إمم ومٕمٛمدت] اًمدقمقة واهمتٜمٛم٧مش ، ؾم٘م٤مين ُمـ واؾمؼ أـمٕمٛمٜمل ُمـ أـمٕمؿ مهللا»

 ومجٕمٚم٧م إقمٜمز أتٞم٧م صمؿ وم٠مظمذهت٤م(2)اًمِمٗمرة إمم وم٘مٛم٧م[ قمكم ومِمددهت٤م اًمِمٛمٚم٦م

 إٓ واطمدة رضع قمغم يدي متر ومال[ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل وم٠مذسمح] اؾمٛمـ أهي٤م ش5»أضمتًٝم٤م

[ ومٞمف حيٚمٌقا  أن يٓمٛمٕمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م حمٛمد ٔل إٟم٤مء إمم ومٕمٛمدت] ش4»طم٤مومال وضمدهت٤م

 ذسمتؿ أُم٤م: »وم٘م٤مل] ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل[ سمف] أتٞم٧م صمؿ اًم٘مدح ُمألت تكطم ومحٚم٧ٌم

سمٙمؿ : وم٘م٤مل إزم رأؾمف ومرومع! اهلل رؾمقل ي٤م اذب: وم٘مٚم٧م:[ ىم٤ملش ُم٘مداد؟ ي٤م اًمٚمٞمٚم٦م ذا

 صمؿ روي طمتك ومنمب اخلؼم صمؿ اذب: ىمٚم٧مش اخلؼم؟ ُم٤م ُم٘مداد ي٤م ؾمقآشمؽ سمٕمض»

 وحٙم٧م شمفدقمق وأص٤مسمتٜمل روي ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قمروم٧م ومٚمام ومنمسم٧م ٟم٤موًمٜمل

 ُمـ ٟمزًم٧م سمريم٦م هذه: »وم٘م٤مل وم٠مظمؼمشمفش اخلؼم؟ ُم٤م: »وم٘م٤مل إرض إمم أخ٘مٞم٧م طمتك

 إذا[ سم٤محلؼ سمٕمثؽ واًمذي: ]وم٘مٚم٧مش ص٤مطمٌٞمٜم٤م؟ ٟمً٘مل طمتك أقمٚمٛمتٜمل ومٝمال اًمًامء

 .أظمٓم٠مت ُمـ أب٤مزم ومام اًمؼميم٦م وإي٤مك أص٤مسمتٜمل

 إمم ضم٤مء وم٢مذا إنّم٤مر يزور يم٤من] ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن همػمه أو أنس قمـ :ايمثاين

 رؤوؾمٝمؿ ويٛمًح هلؿ ومٞمدقمقا  طمقًمف يدورون إنّم٤مر صٌٞم٤من ضم٤مء إنّم٤مر دور

 اًمًالم: »وم٘م٤مل ؾمٕمد قمغم اؾمت٠مذن[ ومـ قم٤ٌمدة سمـ ؾمٕمد سم٤مب إمم وم٠متك قمٚمٞمٝمؿ ويًٚمؿ

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يًٛمع ومل اهلل ورمح٦م اًمًالم وقمٚمٞمؽ: ؾمٕمد وم٘م٤ملش اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ

                                                           

 .يٜم٤مم أن يريد: يٕمٜمل شمٖمٓمٞم٧م: أي ( 3)

 .اًمٕمريْم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمًٙملم هل ( 2)

 .سمٞمدي ٤مأُمًٝم: أي ( 5)

 .ًمٌٜم٤م ممتٚمئ٤م: أي ( 4)
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 ومقق يزيد ٓ ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌلا ويم٤من] يًٛمٕمف ومل صمالصم٤م ؾمٕمد قمٚمٞمف ورد صمالصم٤م ؾمٚمؿ طمتك

 ي٤م: وم٘م٤مل ؾمٕمد واشمٌٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومرضمع[ اٟمٍمف وإٓ ًمف أذن وم٢من شمًٚمٞمامت صمالث

 ومل قمٚمٞمؽ رددت وًم٘مد سم٠مذين هل إٓ شمًٚمٞمٛم٦م ؾمٚمٛم٧م ُم٤م وأُمل أن٧م سم٠ميب! اهلل رؾمقل

 صمؿ[ اهلل رؾمقل ي٤م وم٤مدظمؾ] اًمؼميم٦م وُمـ ؾمالُمؽ ُمـ أؾمتٙمثر أن أطم٧ٌٌم أؾمٛمٕمؽ

 :ىم٤مل ومرغ ومٚمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل وم٠ميمؾ زسمٞم٤ٌم ًمف وم٘مرب اًمٌٞم٧م أدظمٚمف

 .(3)ش اًمّم٤مئٛمقن قمٜمديمؿ وأومٓمر اعمالئٙم٦م قمٚمٞمٙمؿ وصٚم٧م إبرار ـمٕم٤مُمٙمؿ أيمؾ»

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف واًمؼميم٦م سم٤مخلػم وًمزوضمف ًمف اًمدقم٤مء: اًمث٤مين إُمر

 :ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :األول

ة ومتزوضم٧م سمٜم٤مت شمًع أو سمٜم٤مت ؾمٌع وشمرك أيب هٚمؽ  اهلل رؾمقل زم وم٘م٤مل صمٞم٤ٌم اُمرأ

: ىم٤مل صمٞم٤ٌم سمؾ: ىمٚم٧مش صمٞم٤ٌم أم أبٙمرا : »وم٘م٤مل ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧مش ضم٤مسمر؟ ي٤م شمزوضم٧م: »ملسو هيلع هللا ىلص

 اهلل قمٌد إن: ًمف وم٘مٚم٧مش وشمْم٤مطمٙمؽ؟ وشمْم٤مطمٙمٝم٤م وشمالقمٌؽ شمالقمٌٝم٤م ضم٤مري٦م ومٝمال»

 اُمرأة ومتزوضم٧م سمٛمثٚمٝمـ أضمٞمئٝمـ أن يمره٧م وإين سمٜم٤مت[ ؾمٌع أو شمًع] وشمرك هٚمؽ

 :وم٘م٤مل وشمّمٚمحٝمـ قمٚمٞمٝمـ شم٘مقم

 .ظمػما  زم ىم٤مل أوش ًمؽ اهلل سم٤مرك»

ٕنّم٤مر ُمـ ٟمٗمر ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض سمريدة قمـ :ايمثاين  وم٠متك وم٤مـمٛم٦م قمٜمدك: ًمٕمكم ا

 ذيمرت! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤ملش ـم٤مًم٥م؟ أيب اسمـ طم٤مضم٦م ُم٤م: »وم٘م٤مل قمٚمٞمف ومًٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ـم٤مًم٥م أيب سـم قمكم ومخرج قمٚمٞمٝمام يزد ملش وأهال ُمرطم٤ٌم: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م

ٕنّم٤مر ُمـ اًمرهط ؽأوئل قمغم : زم ىم٤مل أنف همػم أدري ُم٤م: ىم٤مل وراءك؟ ُم٤م: ىم٤مًمقا  يٜمتٔمروٟمف ا

هؾ أقمٓم٤مك إطمدامه٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ يٙمٗمٞمؽ: وم٘م٤مًمقا  وأهال ُمرطم٤ٌم  يم٤من ومٚمام واعمرطم٥م ٕا

 يمٌش قمٜمدي: ؾمٕمد وم٘م٤مل وًمٞمٛم٦م ُمـ ًمٚمٕمروس سمد ٓ إٟمف قمكم ي٤م: ىم٤مل زوضمف سمٕمدُم٤م ذًمؽ سمٕمد

ٕنّم٤مر ُمـ رهط ًمف ومجع ٜم٤مء ًمٞمٚم٦م يم٤مٟم٧م ومٚمام ذرة ُمـ أصققم٤م ا  طمتك ؿمٞمئ٤م حتدث ٓ: ىم٤مل اًم
                                                           

 يٗمٓمر طمتك سم٤مًمتقومٞمؼ اًمٓمٕم٤مم ًمّم٤مطم٥م دقم٤مء هق سمؾ إومٓم٤مره سمٕمد سم٤مًمّم٤مئؿ ُم٘مٞمدا ًمٞمس اًمذيمر هذا أن واقمٚمؿ ( 3)

ر ـمٕم٤مُمٙمؿ أيمؾ»: إظمريلم يم٤مجلٛمٚمتلم ومٝمق إومٓم٤مرهؿ أضمر ويٜم٤مل قمٜمده اًمّم٤مئٛمقن  قمٚمٞمٙمؿ وصٚم٧م إبرا

 ملسو هيلع هللا ىلص سم٠منف اًمتٍميح احلدي٨م ذم وًمٞمس خيٗمك ٓ يمام دقم٤مء إٓ يٙمقن أن يٛمٙمـ ٓ إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم وهق( اعمالئٙم٦م

 .سم٤مًمّم٤مئؿ ختّمٞمّمف جيقز ومال ص٤مئام يم٤من



 316   اًمقًمٞمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وسم٤مرك ومٞمٝمام سم٤مرك مهللا: »وم٘م٤مل قمكم قمغم أومرهمف صمؿ ومٞمف ومتقو٠م سمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومدقم٤م شمٚم٘م٤مين

 ش.سمٜم٤مئٝمام ذم هلام

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مًم٨م

قة وم٢مذا اًمدار وم٠مدظمٚمتٜمل أُمل وم٠متتٜمل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمزوضمٜمل ٕنّم٤مر ُمـ ًٟم : وم٘مٚمـ اًمٌٞم٧م ذم ا

 .(3)شـم٤مئر ظمػم وقمغم واًمؼميم٦م اخلػم قمغم»

ل أن هريرة أيب قمـ: اخل٤مُمس ٤من (2)روم٠م إذا يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٌٜم  اهلل سم٤مرك: »ىم٤مل شمزوج إذا اإلًٟم

 ش.ظمػم قمغم: رواي٦م وذم ذم سمٞمٜمٙمام ومجع قمٚمٞمؽ اهلل وسم٤مرك ًمؽ

 (366 ص اًمزوم٤مف آداب)

 اجلاهؾقة هتـئة وايمبـكم زمايمرهماء

ٜملم سم٤مًمروم٤مء: »ي٘مقل وٓ  هنل وىمد اجل٤مهٚمٞم٦م قمٛمؾ ُمـ وم٢مٟمف يٕمٚمٛمقن ٓ اًمذيـ يٗمٕمؾ يمامش واًٌم

 قمٚمٞمف ومدظمؾ ضمِمؿ ُمـ اُمرأة شمزوج ـم٤مًم٥م أيب سمـ قم٘مٞمؾ أن احلًـ قمـ: ُمٜمٝم٤م أطم٤مدي٨م ذم قمٜمف

ٜملم سم٤مًمروم٤مء: وم٘م٤مًمقا  اًم٘مقم [ ذًمؽ قمـ هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٢من] ذًمؽ شمٗمٕمٚمقا  ٓ: وم٘م٤مل واًٌم

 .ٟم١مُمر يمٜم٤م يمذًمؽ إٟم٤م قمٚمٞمٙمؿ وسم٤مرك ًمٙمؿ اهلل سم٤مرك: ا ىمقًمق: ىم٤مل زيد؟ أب٤م ي٤م ٟم٘مقل ومام: ىم٤مًمقا 

 (373 ص اًمزوم٤مف آداب)

 وايمبـكم زمايمرهماء: ضمديثا يمؾؿتزوج وموهلم ضمؽم

 ذور ُمـ سم٤مهلل وٟمٕمقذ وٟمًتٖمٗمره، وٟمًتٕمٞمٜمف ٟمحٛمده هلل، احلٛمد إن :ايمشقخ

 ًمف، ه٤مدي ومال يْمٚمؾ وُمـ ًمف، ُمْمؾ ومال اهلل هيده ُمـ أقمامًمٜم٤م، ؾمٞمئ٤مت وُمـ أنٗمًٜم٤م،

 .ورؾمقًمف قمٌده حمٛمداً  أن وأؿمٝمد ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل إٓ إهل ٓ نأ وأؿمٝمد

                                                           

 .ٟمّمٞمٌف: اإلٟم٤ًمن وـم٤مئر وٟمّمٞم٥م طمظ أومْمؾ قمغم: أي ( 3)

ء سمٗمتح ( 2)  أهؾ شم٘مقهل٤م يمٚمٛم٦م ويم٤مٟم٧م شواًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مه»: ىمقهلؿ ُمقوع ذم ًمف دقم٤م ُمٕمٜم٤مه ُمٝمٛمقز اًمٗم٤مء وشمِمديد اًمرا

 . 9/382 شاًمٗمتح» ذم يمذا. قمٜمٝم٤م لاًمٜمٝم ومقرد اجل٤مهٚمٞم٦م



 317 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقًمٞمٛم٦م 

٤َم َي٤م▬ ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ َـّ  َوٓ شُمَ٘م٤مشمِفِ  طَمؼَّ  اّللَّ َّٓ  مَتُقشُم ٚمُِٛمقنَ  َوَأنْتُؿْ  إِ ًْ  آل♂ ]ُُم

٤َم َي٤م[.. ▬312: قمٛمران  َوظَمَٚمَؼ  َواطِمَدةٍ  َٟمْٗمسٍ  ـْ ُمِ  ظَمَٚمَ٘مُٙمؿْ  اًمَِّذي َرسمَُّٙمؿُ  اشمَُّ٘مقا  اًمٜم٤َّمُس  َأهيُّ

ًٓ  ُِمٜمُْٝماَم  َوسَم٨مَّ  َزْوضَمَٝم٤م ُِمٜمَْٝم٤م ٤مءً  يَمثػًِما  ِرضَم٤م ًَ
َ  َواشمَُّ٘مقا  َوٟمِ ٤مَءًُمقنَ  اًمَِّذي اّللَّ ًَ  إِنَّ  َوإَْرطَم٤ممَ  سمِفِ  شَم

 َ ٤ًٌم قَمَٚمٞمُْٙمؿْ  يَم٤منَ  اّللَّ ٤َم َي٤م[.. ▬3: اًمٜم٤ًمء♂ ]َرىمِٞم ـَ  َأهيُّ ِذي َ  اشمَُّ٘مقا  آَُمٜمُقا  اًمَّ ًٓ  َوىُمقًُمقا  اّللَّ  ىَمْق

ـْ  ُذُٟمقسَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  َأقْماَمًَمُٙمؿْ  ًَمُٙمؿْ  ُيّْمٚمِْح *  ؾَمِديًدا َ  ُيٓمِعِ  َوَُم  وَم٤مزَ  وَمَ٘مدْ  َوَرؾُمقًَمفُ  اّللَّ

 [.71-69: إطمزاب♂ ]قَمٔمِٞماًم  وَمْقًزا

 : سمٕمد أُم٤م

 إُمقر وَذّ  ، ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد هدي اهلدي وظمػم اهلل، يمالم اًمٙمالم ظمػم وم٢من

 : وسمٕمد اًمٜم٤مر، ذم والًم٦م ويمؾ والًم٦م، سمدقم٦م ويمؾ سمدقم٦م، حمدصم٦م يمؾو حمدصم٤مهت٤م،

 هم٤مزي أظمٞمٜم٤م سمٜم٤مء وهل اهلل، ؿم٤مء إن اعم٤ٌمريم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ذيمره حيًـ مم٤م وم٢مٟمف

 .وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم اًمًٕم٤مدة و اخلػم ومٞمف يٙمقن أن ٟمرضمق اًمذي اًمٌٜم٤مء هذا زوضمتف، قمغم

ر أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ   وقمٚمٛمٝم٤م ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٞمٝم٤مقمٚم يم٤من اًمتل سم٤مًمًٜم٦م ُٟمَذيمِّ

 سمٕم٤ٌمرةٍ  سمٕمْم٤مً  سمٕمْمٝمؿ هيٜمئ اجل٤مهٚمٞم٦م ذم يم٤من طمٞم٨م اًمٓمٞم٦ٌم، اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٛمثؾ أصح٤مسمف

 سم٤مًمروم٤مء: »شمزوج وىمد ًمٌٕمض سمٕمْمٝمؿ ىمقل وهل إطمٞم٤من، ُمـ يمثػم ذم ومٞمٝم٤م ظمػم ٓ

 ش.واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء: »سم٘مقًمف سمٕمْم٤مً  هيٜمئ سمٕمْمٝمؿ يم٤منش. واًمٌٜملم

 قمغم احل٤مرض قمٍمٟم٤م ذم قم٤مدت ىمد اًمٕم٤مدة هذه أن يٕمٚمٛمقن احل٤مرضيـ مجٞمع وًمٕمؾ

 يٕمٚمـ صمؿش واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء: »قمٜمقان وإيمؼم إؾمقد سم٤مخلط يٙمت٥م اجلرائد، صٗمح٤مت

 أبٓمٚمٝم٤م اًمتل اجل٤مهٚمٞم٦م، اًمتٝمٜمئ٦م هبذه وهيٜمئقٟمف ومالٟم٦م، قمغم قم٘مده قم٘مد سم٠منف ومالن قمـ

 ومام وديدٟمف، مواًمًال اًمّمالة قمٚمٞمف قم٤مدشُمف هق يمام ُمٜمٝم٤م سمخػم وضم٤مءٟم٤م ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 قمٝمد ذم يم٤من ُم٤م سمخػم ضم٤مء أنف قمـ ومْمالً  ىمٌؾ، ُمـ إنٌٞم٤مء سمف ضم٤مءت ُم٤م سمخػم إٓ ضم٤مءٟم٤م

 .اجل٤مهٚمٞم٦م

 طم٘م٤مً  ويم٤من إٓ ٟمٌل ُمـ ُم٤م: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مء وًم٘مد

 أن واضم٤ًٌم، قمٚمٞمف طم٘م٤مً  ويم٤من إٓ ٟمٌل ُمـ ُم٤مش »هلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م ظمػم قمغم أُمتف َيُدّل  أن قمٚمٞمف

٤ٌمقم٤مً  : ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ومٕمٚمف ُم٤م وهذا ،شهلؿ يٕمٚمٛمف ُم٤م ظمػم قمغم أُمتف يدل  شم٘مدُمف عمـ ُمٜمف اشمِّ



 318   اًمقًمٞمٛم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

♂ اىْمَتِدهِ  وَمٌُِٝمَداُهؿُ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ًم٘مقل وشمٓمٌٞم٘م٤مً  ُمٜمف إقمامًٓ  وإنٌٞم٤مء، اًمرؾمؾ ُمـ

 [.91: إنٕم٤مم]

 اًمّمالة قمٚمٞمف ومٞمف ىم٤مل طمٞم٨م آظمر، طمدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذًمؽ وأيمد 

سمٙمؿ ؿمٞمئ٤مً  ريم٧ُم شم ُم٤م: »واًمًالم ديمؿ ؿمٞمئ٤مً  شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشُمٙمؿ إٓ اهلل إمم ُيَ٘مرِّ ٌَٕمِّ  ُي

سمٙمؿ اهلل قمـ  ش.قمٜمف وهنٞمتٙمؿ إٓ اًمٜم٤مر إمم وُيَ٘مرِّ

 اجل٤مهٚمٞم٦م وهذه اًم٘مديٛم٦م، اجل٤مهٚمٞم٦م شمٚمؽ سمديؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ضم٤مء ومٌامذا

 واًمٌٜملم؟ سم٤مًمروم٤مء: اًمٕمٍمي٦م

 اًمتًٚمٞمؿ؟ وأتؿ اًمّمالة أومْمؾ قمٚمٞمف اعمرؾمٚملم ؾمٞمد سمف ضم٤مء اًمذي اًمٌديؾ هق ُم٤م 

 سمٞمٜمٙمام ومجع قمٚمٞمؽ، وسم٤مرك ًمؽ، اهلل سم٤مرك: »اًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق أٓ 

 ش.ظمػم ذم

 أظم٤مهؿ هُيَٜمِّئقا  وأن يٚمتزُمقه، أن مجٞمٕم٤مً  اعمًٚمٛملم قمغم يٜمٌٖمل اًمذي هق اًمدقم٤مء هذا

 قمٚمٞمؽ، وسم٤مرك ًمؽ، اهلل سم٤مرك: »ًمف ومٞم٘مقل ُمًٚمٛم٦ٍم، ًمف سم٠مظم٧م يتزوج طمٞمٜمام اعمًٚمؿ

 ش.ظمػم ذم سمٞمٜمٙمام ومجع

 يمثػم قمٜمد ُمٝمجقر ُمٖمٛمقر أُمر هق اًمتؼميؽ، هذا أن أو اًمٕم٤مدة، هذه أن أقمٚمؿ أن٤م

 ًمًٜم٦م شمٕمٚمٛمٝمؿ قمـ سُمْٕمِدهؿ سم٥ًٌم وذًمؽ اًمٞمقم: اعمًٚمٛملم أيمثر َٟمُ٘مؾ مل إن اعمًٚمٛملم، ُمـ

 ذم هذا أظمرى، ضمٝم٦م ُمـ اًمًٜم٦م ُمـ يٕمٚمٛمقن ُم٤م شمٓمٌٞمؼ قمـ واسمتٕم٤مدهؿ ضمٝم٦م، ُمـ ٟمٌٞمٝمؿ

 سمٕمْمٝمـ اًمًٜم٦م هذه يتٕم٤مـملم أن قمـ سمٙمثػم أبٕمد إهنـ! اًمٜم٤ًمء؟ ذم سم٤مًمٙمؿ ومام اًمرضم٤مل،

 ًمِؽ، اهلل سم٤مرك: »زواضمٝم٤م سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم اعمًٚمٛم٦م ٕظمتٝم٤م اًمقاطمدة شم٘مقل أن سمٕمض، ُمع

 ش.ظمػم ذم سمٞمٜمٙمام ومجع قمٚمٞمِؽ، وسم٤مرك

 سمديؾ إي٤مه وقمٚمَّٛمٜم٤م واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف ضم٤مء اًمذي هق اًمتؼميؽ ومٝمذا

 .واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء: ىمقهلؿ وهل أٓ واحلديث٦م، اًم٘مديٛم٦م ٚمٞم٦ماجل٤مه شمؼميؽ

 .: ..(2: 51/ 21/واًمٜمقر اهلدى) 



 319 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمقًمٞمٛم٦م 

 ايمرصمال طمدمة فمعم ايمعروس ومقام

 ُمتًؽمة يم٤مٟم٧م إذا ٟمٗمًٝم٤م اًمٕمروس اعمدقمقيـ ظمدُم٦م قمغم شم٘مقم أن ُمـ سم٠مس وٓ

 اًمٜمٌل دقم٤م اًم٤ًمقمدي أؾمٞمد أبق (3)قمرس ح٤م: ىم٤مل ؾمٕمد سمـ ؾمٝمؾ حلدي٨م اًمٗمتٜم٦م وأُمٜم٧م

 وذم سمٚم٧م أؾمٞمد أم اُمرأتف إٓ إًمٞمٝمؿ ىمدُمف وٓ ـمٕم٤مُم٤م هلؿ صٜمع ومام صح٤مسمفوأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٓمٕم٤مم ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ومرغ ومٚمام اًمٚمٞمؾ ُمـ طمج٤مرة ُمـ (2)شمقر ذم مترات أن٘مٕم٧م: رواي٦م

 .(4) [اًمٕمروس وهل ظم٤مدُمٝمؿ يقُمئذ اُمرأتف ومٙم٤مٟم٧م] سمذًمؽ شمتحٗمف ومً٘متف ًمف (5)أُم٤مصمتف

 (376 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 :شاًمٚم٤ًمن» ذم ىم٤مل سمزوضمتف دظمؾ: أي ( 3)

 شوأقمرس هب٤م قمرس ويمذًمؽ هب٤م ودظمؾ قمرؾم٤م اختذه٤م: وأقمرس قمرس وىمد»

 .احلج٤مرة ُمـ يم٤من أنف هٜم٤م سملم وىمد وهمػمه ٟمح٤مس ُمـ يٙمقن إٟم٤مء ( 2)

 .ورسم٤مقمٞم٤م صمالصمٞم٤م وأُم٤مصمتف ُم٤مصمتف: ي٘م٤مل سمٞمده٤م ُمرؾمتف: أي ( 5)

ز احلدي٨م وذم»: ٤مومظاحل ىم٤مل ( 4)  اًمٗمتٜم٦م أُمـ قمٜمد ذًمؽ حمؾ أن خيٗمك وٓ يدقمقه وُمـ زوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م ضمقا

ز اًمًؽم ُمـ قمٚمٞمٝم٤م جي٥م وُمراقم٤مة تف اًمرضمؾ اؾمتخدام وضمقا  اًمقًمٞمٛم٦م ذم يًٙمر ٓ ُم٤م وذب ذًمؽ ُمثؾ ذم اُمرأ

ز وومٞمف  .شُمٜمٛمٕمف دون سمٌمء اًمقًمٞمٛم٦م ذم اًم٘مقم يمٌػم إيث٤مر ضمقا

 أدٟمك يِمػم ُم٤م احلدي٨م ذم وًمٞمس قمٚمٞمٝم٤م دًمٞمؾ ٓ مم٤م احلج٤مب ٟمزول ىمٌؾ يم٤مٟم٧م ٦ماحل٤مدصم هذه أن ودقمقى: ىمٚم٧م

ة أن إمم إؿم٤مرة  اًمٗمالطم٤مت اًمٞمقم ٟمرى ٟمزال ٓ وٟمحـ اًمٜمًخ دقمقى إمم يّم٤مر طمتك ُمتجٚم٦ٌٌم همػم يم٤مٟم٧م اعمرأ

 احلدي٨م أن وم٤محلؼ وطمِمٛمتٝمـ سمًؽمهـ ُمتحٗمٔم٤مت وهـ ىمٞم٤مم أطمًـ اًمْمٞمقف سمخدُم٦م ي٘مٛمـ اعمتجٚم٤ٌٌمت

 ىمٞم٤مم سم٤مب»: ىمقًمف ُمٜمٝم٤م شمراضمؿ سمٕمدة احلدي٨م شمرضمؿ طمٞم٨م اًمٌخ٤مري هلذا أؿم٤مر وىمد ُم٤ميٜمًخف كهٜم٤م ًمٞمس حمٙمؿ

ة  صدر ذم ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل اًمنموط ٟٓمٜمًك أن جي٥م وًمٙمـ شسم٤مًمٜمٗمس وظمدُمتٝمؿ اًمٕمرس ذم اًمرضم٤مل قمغم اعمرأ

 ٟم٤ًمئٝم٤م يمثرأ خلروج اًمٞمقم اعمدن ُمـ يمثػم ذم قمٛمٚمٞم٦م همػم ٟمٔمري٦م اإلسم٤مطم٦م هذه ضمٕمؾ هب٤م اًمتٛمًؽ ُمـ اًمتل اًمٌح٨م

 .وطمِمٛمتٝمـ أخًٌتٝمـ ذم اًمنميٕم٦م آداب قمـ
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 ايمعرزمقة ايمؾغة زمغغم ايمزواج فمؼد ضمؽم

 أو اًمزوضملم يم٤من إذا: يٕمٜمل اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م سمٖمػم اًمزواج ًمٕم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمسمال

 اًمٕمرسمٞم٦م؟ يتٙمٚمامن ٓ اًمٕم٘مد سمٞمٜمٝمام جيري اًمذي

 اصمٜملم، سملم قم٘مد يم٠ميِّ  اًمزواج قم٘مد ٕن ؾمٝمؾ، هذا ذم وإُمر اخلٓم٥م :ايمشقخ

ء أو سمٞمٕم٤مً  شمٕم٘مد ومٙمام  ًمٖم٦م سم٠مي واًمزوضم٦م اًمزوج سملم ًمٕم٘مدا ي٘مع ومٙمذًمؽ اصمٜملم، سملم ذا

 .يِمؽمط ٓ: أىمقل يمنمط اًمًٜم٦م، ذم وارد ِوْردٌ  أو ًمٗمظ هٜم٤مك يِمؽمط ومال يم٤مٟم٧م،

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من سمام اًمٜمٙم٤مح ظمٓم٦ٌم يٗمتتح أن اًمًٜم٦م ُمـ أن خيٗم٤مك ٓ ًمٙمـ 

  ٟمحٛمده هلل احلٛمد إن: اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف أصح٤مسمف وُيَٕمٚمِّٛمٝم٤م ظُمٓمٌف، سمف يٗمتتح

م وم٢مذا إًمخ،..ٖمٗمرهوٟمًت وٟمًتٕمٞمٜمف  اًمزوضملم سملم اًمٕم٘مد يدي وسملم اخلٓم٦ٌم يدي سملم ىَمدَّ

 إقمجٛمٞم٦م، سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕم٘مد ذًمؽ شمٌع صمؿ اعمحٛمدي٦م، سم٤مًمًٜم٦م ضم٤مء وم٘مد اًمٜمٌقي٦م، اخلٓم٦ٌم هبذه

 .رء أي ذًمؽ ذم ومٚمٞمس

ق أن جي٥م   وهق ًمٚمٕم٘مد ذط هق ُم٤م وسملم احل٤مضم٦م يمخٓم٦ٌم ؾمٜم٦م هق ُم٤م سملم ُٟمَٗمرِّ

 ُمٝمام ًمٖم٦مٍ  سم٠ميِّ  يّمح واًم٘مٌقل اإلجي٤مب ومٝمذا اًمٚمٌس، إزاًم٦م ٕضمؾ واًم٘مٌقل، اإلجي٤مب

 .اًمٕمجٛم٦م ذم قمري٘م٦م يم٤مٟم٧م

 : ..(34: 36/   37/   واًمٜمقر اهلدى)

 اظملذون مفـة

 .يًٛمك اًمذي اح٠مذون ُمٝمٜم٦م، اًمٜمٙم٤مح قم٘مقد اخت٤مذ جيقز هؾ :مداطمؾة

ٌَؾ ُمـ ُم٠مذون هق اح٠مذون :ايمشقخ : اًم١ًمال اًم١ًمال، قمـ خيتٚمػ وهذا اًمدوًم٦م، ىِم

 ُمـ وهذا رضماًل  ختّمص اًمدوًم٦م أن واًمقاىمع ُمٝمٜم٦م، ذًمؽ يتخذ هق ٟمٗمًف، يٗمرض فأن

 شمّمٚمٞمح ُمٝمٜم٦م أن٤م اختذت يمام ُمٝمٜم٦م ذًمؽ يتخذ مل هذا أن اعمٝمؿ..ُمٜمف سمد ٓ اًمذي اًمتٜمٔمٞمؿ

 ٟمرى ُم٤م هذا اعمج٤مل، هذا ذم ظمّمّمتف اًمتل هل اًمدوًم٦م وإٟمام هٙمذا، ًمٞمس اًم٤ًمقم٤مت،
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 .ذًمؽ حقوٟم اًمت٠مذيـ وُمثؾ اخلٓم٤مسم٦م وُمثؾ ُم٤مٟمع ومٞمف

 (11:18:36( /7) راسمغ ومت٤موى)

 ايمزوصمكم ومران فمؼد زمعد ايمػاحتة ؽمورة ومراءة ضمؽم

 اًمزوضملم؟ ىمران قم٘مد سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ىمراءة وردت هؾ :مداطمؾة

 .ٓ :ايمشقخ

 هٞمؽ؟ ورد ُم٤م :مداطمؾة

 .ورد ُم٤م :ايمشقخ

 (11: 23: 57/ 523/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمـؽاح دم  ايمممط

 :اإلُم٤مم ىم٤مل

 اًمنموط ومٛم٘مّمقد سمدوٟمف، واضم٤ٌم يٙمـ مل ُم٤م سم٤مًمنمط يقضم٥م أن ًمف اعمِمؽمط وإٟمام

ُم٤م، وٓ واضم٤ٌم يٙمـ مل ُم٤م وضمقب  يٙمقن طمتك ًمإلجي٤مب، ٟمٗمٞم٤م ًمٞمس اإلجي٤مب وقمدم طمرا

 يٙمـ مل ُم٤م وضمقب يٗمٞمد أن سمد ومال صحٞمح ذط ويمؾ ًمٚمنمع، ُمٜم٤مىمْم٤م اعمِمؽمط

 يٙمـ مل ُم٤م ُمٜمٝمام يمؾ قمغم وحيرم ُم٤ٌمطم٤م، يٙمـ مل ُم٤م ُمٜمٝمام ًمٙمؾ أجْم٤م وي٤ٌمح واضم٤ٌم،

ُم٤م،  اعمٌٞمع، ذم صٗم٦م اؿمؽمط إذا ويمذًمؽ واعمتٜم٤ميمحلم، اعمتآضمريـ ُمـ يمؾ ويمذًمؽ طمرا

ة اؿمؽمـم٧م أو رهٜم٤م، أو  هبذا وي٤ٌمح وحيرم جي٥م وم٢مٟمف ُمثٚمٝم٤م: ُمٝمر قمغم زي٤مدة اعمرأ

 . ش555/  5» شاًمٗمت٤موى» ذم يمذا يمذًمؽ: يٙمـ مل ُم٤م اًمنمط:

 (2/475) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)
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 ايمـؽاح دم ايمورم ؼماطاؾم

 اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ قم٤مضمؾ يمرد هذا ٟم٠مظمذ ـمٌٕم٤مً  اًمٖمزازم، اًمِمٞمخ ذيمر :مداطمؾة

 ذم إطمٜم٤مف ىمقل شمرضمٞمحش سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »ذم أجْم٤مً  يذيمر اًمٙمت٤مب، هذا قمغم ٟم٤مس

 اًم٤ٌمب؟ هذا ذم ٟم٤مهْم٦م طمج٦م ًمألطمٜم٤مف يم٤من ومٝمؾ اعم٠ًمخ٦م،

 وهذا ،شسمقزم إٓ ٤محٟمٙم ٓ: »حلدي٨م شمْمٕمٞمٗمٝمؿ إٓ طمج٦م هلؿ ًمٞمس :ايمشقخ

 طمقل دائامً  يدٟمدٟمقن ممـ وأُمث٤مًمف اًمٖمزازم اًمِمٞمخ قمغم يٜمٌٖمل ؿمؽ سمال احلدي٨م

 اًمتل اًمدٟمدٟم٦م هذه يذيمر أن قمٚمٞمف يٜمٌٖمل قمٚمؿ، يمؾ ذم آظمتّم٤مص أهؾ ُمـ آؾمتٗم٤مدة

 احلدي٨م ٕهؾ يٕمرف وأن ذًمؽ، هق يٚمتزم أن اًمِم٤ٌمب، سمٕمض ُمع طمقهل٤م يدٟمدن

 وٓ اًمْمٕمٞمػ، ُمـ اًمّمحٞمح سمتٛمٞمٞمز ٤مص٦ماخل وُمٕمرومتٝمؿ وومْمٚمٝمؿ، اظمتّم٤مصٝمؿ،

 ..ُمث٘مػ قم٤مىمؾ إٟم٤ًمن يمؾ يٕمرومف قمام خيرج هذا ٕن اًمٗم٘مٝم٤مء: وسملم اعمحدصملم سملم خيٚمط

ي٤م آظمتّم٤مص ٕهؾ ٕن..   يْمٕمٗمقن طمٞمٜمام احلٜمٗمٞم٦م ومٕمٚمامء همػمهؿ، قمغم ُمزا

 ًمٓمرق ُمٜمٝمؿ اشم٤ٌمقم٤مً  وًمٞمس عمذهٌٝمؿ، اٟمتّم٤مراً  شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ذم يٜمٓمٚم٘مقن وم٢مٟمام طمديث٤ًم،

 أهؾ سملم ضمداً  يمٌػماً  ومرىم٤مً  ٟمٕمرف سم٤مًمتجرسم٦م وٟمحـ شمْمٕمٞمٗمٝم٤م، أو ٕطم٤مدي٨ما شمّمحٞمح

 ؿم٤مء إن ؾمٝمالً  ُمثالً  ذًمؽ قمغم وأرضب سم٤محلدي٨م، يتٕمٚمؼ ومٞمام اًمٗم٘مٝم٤مء، وسملم احلدي٨م،

 ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذـمٞم٦م سمٕمدم اًم٘مقل ُمٕمٚمقم هق يمام احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء رأي ُمـ وم٢من اهلل،

 ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف قمٚمؿ قمغم وهؿ سمقضمقهب٤م، ي٘مقًمقن وإٟمام اًمّمالة،

 جيقز وٓ آطم٤مد، طمدي٨م وًمٙمٜمف صحٞمح، طمدي٨م هذا: ي٘مقًمقن ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م

 جيقز ٓ: ي٘مقًمقن ؿمقاذهؿ، ُمـ اًمقاىمع ذم وهذا إصقل، ًمٕمٚمؿ اؾمتٜم٤مداً  قمٜمدهؿ

شمر اًمٜمص ختّمٞمص شمر سم٤مًمٜمص هٜم٤م ويٕمٜمقن أطم٤مدي، سم٤مًمٜمص اعمتقا : شمٕم٤ممم ىمقًمف اعمتقا

َ  ٤مُمَ  وَم٤مىْمَرُءوا▬ ـَ  شَمٞمَنَّ  شمٞمن ُم٤م أـمٚم٘م٧م أي٦م هذه إن ي٘مقًمقن ،[21:اعمزُمؾ♂ ]اًْمُ٘مْرآنِ  ُِم

 ٕنف اعم٘مٞمد: اًمٜمٌقي سم٤محلدي٨م اعمٓمٚمؼ اًم٘مرآين اًمٜمص هذا شم٘مٞمٞمد جيقز ومال اًم٘مرآن، ُمـ

شمر شم٘مٞمٞمد قمٜمدهؿ جيقز وٓ آطم٤مد، طمدي٨م  .سم٤مٔطم٤مد اعمتقا

ٟمٌٝم٤م يمؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه أن٤مىمش أن أريد وًم٧ًم  أن أريد ًمٙمـ اومٝم٤م،أـمر أو ضمقا

 آطم٤مد، طمدي٨مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »طمدي٨م سم٠من ىمقهلؿ طمقل أدٟمدن
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 ًمٜمّمقص واًمٗمٝمؿ سم٤مًمٗم٘مف اعمٕمروم٦م ذم ؿم٠مهنؿ يم٤من ُمٝمام اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ىمقل ىمٞمٛم٦م ومام

 ٓ: »طمدي٨م أن ومٞمدقمقن اظمتّم٤مصٝمؿ، ُمـ ًمٞمس ومٞمام يتٙمٚمٛمقن طمٞمٜمام واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب

 وهق أٓ احلدي٨م ذم اعم١مُمٜملم وأُمػم آطم٤مد، طمدي٨م هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  عمـ صالة

 ذم اًم٘مراءة سمجزء اعمٕمرووم٦م رؾم٤مًمتف ُمٓمٚمع ذم ي٘مقل اًمٌخ٤مري إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم

 ش.اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اخلؼم شمقاشمر: اًمّمالة

 سمؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م، سم٤مٕطم٤مدي٨م يمتٌٝمؿ اُمتألت ىمد اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م سم٘مقل أن٠مظمذ: وم٢مذاً 

 قمٚمامء سمٕمض قمٚمٞمٝمؿ أنٙمره٤م ًم٘مد طمتك اعمقوققم٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ يمٌػم ىمًؿ وومٞمٝم٤م

 طمٞمٜمام اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ذم ٟم٘مقل ومامذا احلدي٨م، سمٕمٚمؿ اؿمتٖم٤مل هلؿ ممـ أنٗمًٝمؿ، احلٜمٗمٞم٦م

 وأُمػم آطم٤مد، طمدي٨م هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م ذاك ي٘مقًمقن

شمر أنف ي٘مقل حلدي٨ما ذم اعم١مُمٜملم  .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ شمقا

 إمم اًمرضمقع جي٥م سم٠منف قمٚمٞمف، اًمرد صدد ذم ٟمحـ اًمذي اًمرضمؾ هذا ٟمذيمر ومٜمحـ وًمذًمؽ 

ظمتّم٤مص ذوي ظمذ إمم ومٛمٞمٚمف قمٚمؿ، يمؾ ذم ٓا  احلدي٨م رد قمغم اًم٘م٤مئؿ احلٜمٗمٞم٦م سمرأي ٕا

 أهؾ إمم قمٚمؿ يمؾ ذم اًمرضمقع جي٥م أنف اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م قمـ ُمٜمف َُمٞمٌْؾ  هذا اًمّمحٞمح،

ظمتّم٤مص  .ٓا

هقاء أهؾ أن أدري ًمٙمٜمل   ًمٞمس قمٚمٛمٞم٤مً، ُمٜمٝمج٤مً  يٚمتزُمقن ٓ ُمٍم يمؾ وذم قمٍم، يمؾ ذم ٕا

 فم٤مهري وشم٤مرةً  اعمذه٥م، طمٜمٗمل شم٤مرةً  اًمرضمؾ هذا ومؽمى اًمٗم٘مف، ذم وٓ سمؾ احلدي٨م، ذم وم٘مط

 ساط قمغم ؾمقي٤مً  يٛمٌم أن قمٚمٞمف يٗمرض قمٚمٛمٞم٤مً  ُمٜمٝمج٤مً  يٚمتزم ٓ ٕنف هٙمذا:.. وشم٤مرة اعمنمب،

 سمخ٤مص٦م احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء، ُمـ يمثػم ساطم٦مً  أنٙمره ُم٤م، ُمٜمٝمج٤مً  يٜمٝم٩م هق وإٟمام ًت٘مٞمؿ،ُم

٤من ي٠مظمذ أن وهق اًمتٚمٗمٞمؼ، يٜمٙمرون اًمذيـ  ومٝمق هقاه، يقاومؼ أو يٜم٤مؾمٌف ُم٤م ُمذه٥م يمؾ ُمـ اإلًٟم

ٕنٙمح٦م ُمـ ًمٙمثػم وشمًٚمٞمٙم٤مً  شمقؾمٕم٦مً  احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم أن يرى ح٤م  اًمٕمٍم هذا ذم شم٘مع اًمتل ا

 أوًمٞم٤مء إذن دون اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم يتزوج وأُمريٙم٤م أوروسم٤م ذم اًمٙمٗمر سمالد ذم وسمخ٤مص٦م ٤مرض،احل

ٚمِّؽ أن يريد ومٝمق اًمٜم٤ًمء، ًَ  ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م ذم خمرضم٤مً  ًمف ومٞمجد ؾمٌٞمؾ، سم٠مدٟمك احلقاضمز هذه ُي

 ٟمجده يمت٤مسم٤مشمف سمٕمض ُمـ قمرومٜم٤م وىمد سمؾ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب جيد أظمرى ُم٠ًمخ٦م ذم ًمٙمٜمف اعم٠ًمخ٦م، هذه

ف هق ًُ  .يمٚمثقم أم أهم٤مين ًمٌٕمض يًتٛمع أن ًمف يٓمٞم٥م إٟمف ي٘مقل أن ُمـ يتقرع ٓ ٟمٗم
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غ أو يؼمر يمٞمػ هق: وم٢مذاً  ومف ًمٜمٗمًف يًقِّ  اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم قمـ ومْمالً  هق، اٟمحرا

 إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ذم جيده٤م ٓ ومًح٦م هٜم٤مك جيد ًمألهم٤مين، سم٤مٓؾمتامع اسمُتكم اًمذي اعمًٚمؿ

 قمـ اًمتٜمٗمٞمس ذم خمرضم٤مً  ًمف جيد اًمًٜم٦م، وود ٤محمٚمٝم همػم ذم سمحرارة قمٜمٝم٤م يداومع هق اًمتل

 .إندًمز طمزم اسمـ اًمٔم٤مهري اعمذه٥م ذم أُمث٤مًمف ُمـ ٕهقائٝمؿ اعمتٌٕملم وقمـ ٟمٗمًف،

 ىم٤مل يمام اًمٜمٗمقس ًمتٝمذي٥م ضم٤مءت اًمتل اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمـ يٌح٨م ٓ إذاً  ومٝمق 

ـْ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ : ▬شمٕم٤ممم ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ *  َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  [.31-9:ٛمساًمِم♂ ] َدؾمَّ

ه ُمع يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٌٞمحقا  مل ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء أن ضَمَرم ومال  ُم٠ًمخ٦م، يمؾ ذم هقا

 اًمِمٕمر سمٞم٧م قمٚمٞمف ومَٞمّْمُدق احلٜمٗمل، اعمذه٥م وشم٤مرةً  اًمٔم٤مهري، اعمذه٥م شم٤مرةً  يتٌع ومٝمق

 :اًم٘م٤مئؾ ىمقل وهق سمف، يذيمرين أن سمد ٓ سمٕمْمٙمؿ ًمٙمـ سم٤مزم، قمـ ذه٥م اًمذي

 أرؿمد همزي٦م شمرؿمد وإن همقي٧م            همقت إن همزي٦م ُمـ إٓ أن٤م وُم٤م

 يي وٓ احلدي٨م، قمٚمامء قمٜمد صحٞمح طمدي٨مش سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ» [ومحدي٨م]

 اًم٘مرآن ذم أن وأفمـ احلدي٨م، قمٚمؿ سمٛمٕمروم٦م ًمف اظمتّم٤مص ٓ ُمـ وٕمٗمف أن ذًمؽ

 ..احلدي٨م ُمٕمٜمك شم٠ميمٞمد اًمٙمريؿ

يملِمَ  شُمٜمِٙمُحقا  َوٓ▬ :مداطمؾة  [.223:اًمٌ٘مرة♂ ]ُي١ْمُِمٜمُقا  طَمتَّك اعْمنُْمِ

 .ٟمٕمؿ همػمه٤م، أو هذه :ايمشقخ

 ...هقى اشم٤ٌمع قمـ قم٤ٌمرة ومٝمذا ومٚمذًمؽ

َـّ ▬ :مداطمؾة َـّ  سم٢ِِمْذنِ  وَم٤مٟمِٙمُحقُه  [..23:اًمٜم٤ًمء♂ ]أْهٚمِِٝم

َـّ  سم٢ِِمْذنِ ▬ :ايمشقخ  . ٟمٕمؿ[ 23:اًمٜم٤ًمء♂ ]أْهٚمِِٝم

 ( 11: 35: 28/ 585/واًمٜمقر اهلدى)
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 ورم زمدون ايمـؽاح ضمؽم

 وزم، سمدون سم٤مُمرأة رضمؾ شمزوج إذا ٜمليٕم وزم، سمدون اًمٜمٙم٤مح ًمقىمقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ؿمٞمخ،

 اًمٜمٙم٤مح؟ هذا طمٙمؿ ومام اًمقٓدة، طمتك وشمؿ اًمدظمقل، وشمؿ

 أئٛم٦م ُمـ إُم٤مم ىمقل قمغم اًمٜمٙم٤مح هذا يم٤من هؾ ٟمٕمرف أن ُمـ سمد ٓ :ايمشقخ

 اًمقضمف قمغم يم٤من وم٢مذا ذقمٞم٦م، ومتقى إمم اؾمتٜم٤مد دون اقمت٤ٌمـم٤مً  هٙمذا يم٤من أم اعمًٚمٛملم

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف َيْٕمَٚمؿ أن سمٕمد إًمٞمف ًمٕمقدةا جيقز ٓ وًمٙمـ صحٞمح، ٟمٙم٤مح ومٝمق إول

 ش.سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ»

 قمٚمٞمف؟ جي٥م وُم٤مذا :مداطمؾة

 ف؟قمٚمٞم جي٥م اًمذي ُم٤م اًمذي هق ُمـ :ايمشقخ

 ... يٕمٚمؿ أن سمٕمد :مداطمؾة

. صحٞمح ومٝمق اًمٜمٙم٤مح هذا أُم٤م وزم، سمدون يٜمٙمح أن إمم يٕمقد أن جيقز ُم٤م :ايمشقخ

 واوح؟

 .ُم٤م إُم٤مم ىمقل قمغم يم٤من إذا هذا ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 [.إُم٤مم ىمقل] سمدون هٙمذا يم٤من وإذا :مداطمؾة

 .اًمزٟم٤م طمٙمؿ ذم ومٝمق :ايمشقخ

 .زاين ومٝمق ٟمٙمح صمؿ..ش  ٟمٙم٤مح ٓ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يٕمٚمؿ يم٤من إذا

 قمٚمٞمف؟ يؽمشم٥م ُم٤م أم ذًمؽ سمٕمد سمٞمٜمٝمام ويٗمرق ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .اًمًالم قمٚمٞمف سم٘مقًمف قمٚمؿ قمغم يم٤من إذا اًمتٗمريؼ، ُمـ سمد ٓ ٟمٕمؿ، أي :ايمشقخ

 وإوٓد؟ سمٞمٜمٝمؿ يٗمرق ـمٞم٥م، :طمؾةمدا

 .ؿمٌٝم٦م ٟمٙم٤مح ٕنف سمف: يٚمح٘مقن إوٓد :ايمشقخ

 شمرضمع؟ ُمـ إمم واًمّمحقن واعمالسمس اًمٌٞم٧م وم٠مث٤مث اًمٓمالق وىمع إذا :مداطمؾة
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 .اًمثٛمـ دومع ُمـ إمم :ايمشقخ

ه اًمذي وذهٌٝم٤م اعمرأة وُمالسمس :مداطمؾة  .زوضمٝم٤م هل٤م اؿمؽما

 .طم٘مٝم٤م ُمـ شمٙمقن هذه :ايمشقخ

 .ُمٚمٙمٝم٤م ٕنف طم٘مٝم٤م: ُمـ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 (11: 39: 33/ 458/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 22: 32/ 458/واًمٜمقر اهلدى)

 ورم زمدون يمـػسفا اظمرأة سمزويج ضمؽم

ة :مداطمؾة  إروسمٞم٦م اًمدول ُمـ دوًم٦م إمم ذه٧ٌم صمؿ أبٞمٝم٤م، سمٞم٧م ُمـ ظمرضم٧م اُمرأ

ٝم٤م وزوضم٧م هٜم٤مك، وشمزوضم٧م ًَ ٝم٤م ٟمٗم ًِ  ٚمٛم٧مقم ومٚمام وأنج٧ٌم، وًمٞمِّٝم٤م طمْمقر دون سمٜمٗم

 أنج٧ٌم؟ وىمد اًمنمقمل، احلٙمؿ قمـ وشم٠ًمل وضمؾ، قمز اهلل إمم شم٤مسم٧م سم٤محلٙمؿ

 .ظمٓم٠م قمٛمٚمٝم٤م أُم٤م اهلل، إمم طمٙمٛمٝم٤م شم٤مسم٧م إن أدري، ُم٤م اهلل إمم طمٙمٛمٝم٤م :ايمشقخ

 (11: 46: 57/ 243/واًمٜمقر اهلدى) 

 يصقم ال اظمرأة ورم ىمان إذا

 ُم٤م وًمٞمٝم٤م ٗمسٟم ويم٤من اُمرأة، أتزوج أن أردت إذا: اعمرأة ًمقزم سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 سم٤مـمؾ؟ اًمٕم٘مد إن ىم٤مل اًمٌٕمض ٕن صحٞمح: اًمٕم٘مد ومٝمؾ احل٤مل، هذا ذم يّمكم

 اًمّمالة شمرك اقمتؼم ُمـ اًم٤ًمسمؼ، اًمٌح٨م ُمـ يتٗمرع قمٜمف اجلقاب أظمل هذا :ايمشقخ

 ..اقمتؼم يمٗمراً 

 .. شمٙم٤مؾمالً  شمريمٝم٤م :مداطمؾة
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ً، اًمّمالة شمرك اقمتؼم ُمـ: ًمؽ أىمقل ٓ، ٓ :ايمشقخ ً، اًمقزمّ  اقمتؼم يمٗمرا  ُمـو يم٤مومرا

 .ُم١مُمٜم٤مً  اًمقزمّ  اقمتؼم ومً٘م٤ًم، اًمّمالة شمرك اقمتؼم

 سمقضمقهب٤م اإليامن ُمع اًمّمالة شمرك أن اقمت٘مد ُمـ: اجلقاب ي٠ميت اًمتٗمّمٞمؾ هذا ومٕمغم 

 وُمـ صحٞمح٤ًم، اًمٜمٙم٤مح ومٞمٙمقن اعمٚم٦م، قمـ ُيـْخِرضمف ٓ هذا ومٞمٝم٤م، سمت٘مّمػمه وآقمؽماف

 .ومال ٓ

 : ..( 54: 35/   83/   واًمٜمقر اهلدى)

 رهمضوا وومد أطموان إال هلا ورم وال ايمؽػر زمالد دم مؼقؿة امرأة  

 كػسفا؟ سمزوج أن هلا همفل هلا، سمؼدم ممن زواصمفا

 سمٕمْمٝمؿ ،هل٤م إظمقان إٓ ُمقضمقد وزمُّ  هل٤م ًمٞم٧ًم إُمرأة رضمؾ ظمٓم٥م ي٘مقل :ايمسائل

ة سمٜمٙم٤مح اًمرضمؾ وـمٚم٥م ،ٓيّمٚمقن وسمٕمْمٝمؿ يّمٚمقن  قم٘مد يّمح ومٝمؾ ،وم٠مبقا ،اعمرأ

 ؟ُمقاوم٘متٝمؿ قمدم ُمع اًمٜمٙم٤مح

 اًمدٟمٞم٤م هذه ذم قم٤ميِملم ويـ، وإٓ اعمريخ ذم قم٤ميِملم اجلامقم٦م، هذه ـوي :ايمشقخ

  ؟ويـ وٓ ٟمحٞم٤مه٤م اًمتل

ًٓ  ذقمل هٜم٤مك ٓىمْم٤مء طمٞم٨م،  اًمٙمٗمر سمالد ذم شم٘مع ،اًمّمقرة هذه أتّمقر أن٤م  ،أو

 هٜم٤مك ًمٞمس أنف ومؽموٜم٤ما وإذا قمٚمامء، هٜم٤مك ومٚمٞمس ذقمل ٤مءىمْم هٜم٤مك يٙمـ مل وإن

 أصٚمف سمٚمد ذم ،اًمّمقر هذه شمّمقرٟم٤م ،قمٚمؿ ـمالب هٜم٤مك ٓيقضمد ومحتك ،قمٚمامء

 قمٚمامء وإُم٤م ،قمٚمؿ ـمالب ُم٤مإ يقضمد أن ٓسمد ٕنف اخلٞم٤مل، ّمقرٟمت أنٜم٤م وأفمـ ،إؾمالُمٌل 

 ،اًمٕمجٞم٦ٌم اًمٖمري٦ٌم اًمّمقرة هذه ضم٤مءت ومٙمٞمػ ،سم٤مإلؾمالم حتٙمؿ دوًم٦م وإُم٤م ،ىمْم٤مة وإُم٤م

 هل٤م ًمٞمس اعمرأة وهذه ،ـم٤محلقن وسمٕمْمٝمؿ ص٤محلقن سمٕمْمٝمؿ أصدىم٤مء مج٤مقم٦م إٓ ٓيقضمد

 . اًمنمقمل اًم٘مْم٤مء إمم إُمر هل شمرومع ،شمتزوج شمتزوج أن شمريد وهل ،وزم

 .يم٤مومرة احلٙمقُم٦م :ايمسائل

 .ذقمل ىمْم٤مء ُم٤مذم :ايمشقخ
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 .ذقمل ىمْم٤مء ُم٤مذم :ايمسائل

  .ُمِم٤مئخ ُم٤مومٞمف ،قمٚمامء يٕمٜمل ُم٤مومٞمف :ايمشقخ

 .يم٤مومرة احلٙمقُم٦م قمٜمدهؿ ومٞمٜمٝم٤م ُمدري هذه احلٌِم٦م :ايمسائل

 .احلٌِم٦م ٤مطمتٚمتٝما ًمٚمحٌِم٦م شم٤مسمٕم٦م ارشمري٤م :ايمسائل

 .ي٤مظمل ُمٕمٚمٞمش :ايمشقخ

 .يم٤مومر اًمرئٞمس :ايمسائل

 ذم ،أن٤م أتّمقر ُم٤م يٕمٜمل! ُمِم٤مئخ ُم٤مومٞمف ُمًٚمٛملم؟ قمٚمامء ُم٤مومٞمف سم٤مًمرئٞمس، سمدٟم٤م ؿمق :ايمشقخ

ن اًمٙمٗمر سمالد  سمٕمض قمغم ذقمٞم٦م قم٘مقد ويٕم٘مدون ،ُمتٙمتٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م اجلامقم٤مت سمٕمض شمقضمد ٔا

 يم٤من وإن ٓأتّمقر وم٠من٤م ،وٓرء ،ذقمل ىمْم٤مء وٓومٞمف ،ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ ٓ ُم٤مومٞمف هٜم٤مك اًمٜم٤ًمء

  .اًمٕمٚمامء سمٕمض وًمق ،هٜم٤مك ُمًٚمٛملم وضمقد أتّمقر ًمٙمـ يم٤مومر، احلٌِم٦م ذم هٜم٤مك احلٙمؿ

  .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .ُمقضمقد :آظمر ؿمخص

 اًمقاىمٕم٦م احل٘مٞم٘م٦م يٛمثؾ ٓ اًم١ًمال أتّمقر وم٠من٤م ،يٕمٜمل فأىمقًم اًمذي هذا :ايمشقخ

 .ؿم٤مءت ُمـ شمتزوج اعمرأة هذه سم٠من  أضمٞم٥م أن أؾمتٓمٞمع ٓ ومٚمذًمؽ

 وىمقًمف ،شقمدل وؿم٤مهدي سمقزم إٓ ٟٓمٙم٤مح» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف إصؾ ٓن ٓ،

ةٍ  أجام» :اًمًالم قمٚمٞمف  سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م وًمٞمٝم٤م إذن سمٖمػم ،سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م ٟمٙمح٧م إُمرأ

 أن شمريد سم٠مهن٤م وص٤مدىم٦م خمٚمّم٦م يم٤مٟم٧م إن اعمرأة هذه شسم٤مـمؾ ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م

 أن أبك أن سمٕمد ،أُمره٤م يتقممّ  سمٛمـ ،ّم٤ملشمآ حت٤مول أن ومٕمٚمٞمٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م، تحّمـًم شمتزوج

 . اًم١ًمال قمغم ضمقاب ُم٤مقمٜمدي هذا ،إظمقهت٤م أن٧ّم  شم٘مقل يمام يزوضمٝم٤م

 (54 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)



 324   اًمقزم ذم اًمٜمٙم٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هل معضل، وويمقفا اهلل رشع سمؼقم ال دويمة دم سمعقش ايمتي اظمرأة

 كػسفا؟ سمزوج أن هلا

 حم٤ميمؿ ومٞمٝم٤م وًمٞم٧ًم اهلل ذع شم٘مٞمؿ ٓ اًمتل اًمدول ذم: ي٘مقل: ؾم١مال :مداطمؾة

 اًمدًمٞمؾ ومام جيقز ٓ يم٤من إذا وًمٞمٝم٤م، قمْمؾ قمـ ًمٜمٗمًٝم٤م اًمتزوي٩م ًمٚمٗمت٤مة جيقز هؾ ذقمٞم٦م،

 اًمنمقمل؟

 !هذا يتّمقر ٓ ُمًٚمٛملم؟ اًمدوًم٦م شمٚمؽ ذم يقضمد ٓ :ايمشقخ

 ... شم٘مٞمؿ ٓ ٟمٗمًٝم٤م شم٘مٞمؿ ٓ اًمدول :مداطمؾة

 أٓ.. لمص٤محل ُمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م يقضمد أٓ: أؾم٠مل ًمٙمـ أقمرف أن٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 مل إن وسمٕمٚمٛمف سمديٜمف شمثؼ رضماًل  وشمقيمؾ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٌٕمض شمتّمؾ أن شمًتٓمٞمع

 شمًد أن سمٕمد إٓ سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م شمزوج سم٠مهن٤م اًم٘مقل جيقز ومال سمٚمده٤م، ذم ُمثٚمف يقضمد

 .اًمقاىمع قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد وهذا يمٚمٝم٤م، اًمٓمرق

 (11:29:32( /6) راسمغ ومت٤موى)

 ايمـؽاح دم ايمورم نإذ اؾمؼماط فمدم دم احلـػقة فمعم ايمرد

 اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م ُمـ قم٤مضمؾ يمرد هذا ٟم٠مظمذ ـمٌٕم٤ًم، اًمٖمزازم، اًمِمٞمخ ذيمر :مداطمؾة

 ذم إطمٜم٤مف ىمقل شمرضمٞمحش سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »ذم أجْم٤مً  يذيمر اًمٙمت٤مب، هذا قمغم ٟم٤مس

 اًم٤ٌمب؟ هذا ذم ٟم٤مهْم٦م طمج٦م ًمألطمٜم٤مف يم٤من ومٝمؾ اعم٠ًمخ٦م،

 ش.سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »حلدي٨م شمْمٕمٞمٗمٝمؿ إٓ طمج٦م هلؿ ًمٞمس :ايمشقخ

 ُيَدْٟمِدٟمقن ممـ وأُمث٤مًمف،ش اًمٖمزازم اًمِمٞمخ» قمغم يٜمٌٖمل -ؿمؽ سمال- احلدي٨م وهذا 

 .قمٚمؿ يمؾ ذم آظمتّم٤مص أهؾ ُمـ آؾمتٗم٤مدة طمقل دائامً 

 أن اًمِم٤ٌمب، سمٕمض ُمع طمقهل٤م يدٟمدن اًمتل اًمَدْٟمَدٟم٦م هذه يذيمر أن قمٚمٞمف يٜمٌٖمل 

 وُمٕمرومتٝمؿ وومْمٚمٝمؿ، اظمتّم٤مصٝمؿ، احلدي٨م ٕهؾ يٕمرف وأن ذًمؽ، هق يٚمتزم
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 ٕن اًمٗم٘مٝم٤مء: وسملم اعمحدصملم سملم خيٚمط وٓ اًمْمٕمٞمػ، ُمـ اًمّمحٞمح سمتٛمٞمٞمز اخل٤مص٦م

 ..ُمث٘مػ قم٤مىمؾ إٟم٤ًمن يمؾ يٕمرومف قمام خيرج هذا

ي٤م آظمتّم٤مص ٕهؾ ٕن..  ٗمقن طمٞمٜمام احلٜمٗمٞم٦م ومٕمٚمامء همػمهؿ، قمغم ُمزا  ُيَْمٕمِّ

 ًمٓمرق ٜمٝمؿُم اشم٤ٌمقم٤مً  وًمٞمس عمذهٌٝمؿ، اٟمتّم٤مراً  شمْمٕمٞمٗمٝمؿ ذم يٜمٓمٚم٘مقن وم٢مٟمام طمديث٤ًم،

 .شمْمٕمٞمٗمٝم٤م أو إطم٤مدي٨م شمّمحٞمح

 ومٞمام اًمٗم٘مٝم٤مء، وسملم احلدي٨م، أهؾ سملم ضمداً  يمٌػماً  ومرىم٤مً  ٟمٕمرف سم٤مًمتجرسم٦م وٟمحـ 

 .سم٤محلدي٨م يتٕمٚمؼ

 هق يمام احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء رأي ُمـ وم٢من اهلل، ؿم٤مء إن ؾمٝمالً  ُمثالً  ذًمؽ قمغم وأرضب 

 وهؿ سمقضمقهب٤م، ني٘مقًمق وإٟمام اًمّمالة، ذم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة ذـمٞم٦م سمٕمدم اًم٘مقل ُمٕمٚمقم،

 طمدي٨م هذا: ي٘مقًمقن ،شاًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص سم٘مقًمف قمٚمؿ قمغم

 ذم وهذا- إصقل ًمٕمٚمؿ اؾمتٜم٤مداً  قمٜمدهؿ جيقز وٓ آطم٤مد، طمدي٨م وًمٙمٜمف صحٞمح،

شمر اًمٜمص ختّمٞمص جيقز ٓ: ي٘مقًمقن -ؿمقاذهؿ ُمـ اًمقاىمع  .أطم٤مدي سم٤مًمٜمص اعمتقا

َ  َُم٤م وَم٤مىْمَرُءوا: ▬ٕم٤مممشم ىمقًمف اعمتقاشمر سم٤مًمٜمص هٜم٤م ويٕمٜمقن  ـَ  شَمٞمَنَّ ♂ اًْمُ٘مْرآنِ  ُِم

 هذا شم٘مٞمٞمد جيقز ومال اًم٘مرآن، ُمـ شَمَٞمّن  ُم٤م َأـْمَٚم٘م٧م أي٦م هذه إن ي٘مقًمقن ،[21:اعمزُمؾ]

 قمٜمدهؿ جيقز وٓ آطم٤مد، طمدي٨م ٕنف اعمَُ٘مٞمِّد: اًمٜمٌقي سم٤محلدي٨م اعمُْٓمَٚمؼ اًم٘مرآين اًمٜمص

شمر شم٘مٞمٞمد  .سم٤مٔطم٤مد اعمتقا

ٟمٌٝم٤م يمؾ ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ىمشُأن٤م أن ُأريد وًم٧ًم  أن ُأريد ًمٙمـ أـمراومٝم٤م، أو ضمقا

 آطم٤مد، طمدي٨مش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »طمدي٨م سم٠من ىمقهلؿ طمقل ُأَدْٟمِدن

 ًمٜمّمقص واًمٗمٝمؿ سم٤مًمٗم٘مف اعمٕمروم٦م ذم ؿم٠مهنؿ يم٤من ُمٝمام اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ىمقل ىمٞمٛم٦م ومام

قمقنومَ  اظمتّم٤مصٝمؿ، ُمـ ًمٞمس ومٞمام يتٙمٚمٛمقن طمٞمٜمام واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب  ٓ: »طمدي٨م أن َٞمدَّ

 أٓ احلدي٨م ذمش اعم١مُمٜملم أُمػم»و آطم٤مد، طمدي٨م هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  عمـ صالة

 سمجزء» اعمٕمرووم٦م رؾم٤مًمتف ُمٓمٚمع ذم ي٘مقلش اًمٌخ٤مري إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم» وهق

شمرش: اًمّمالة ذم اًم٘مراءة  سمٗم٤محت٦م ي٘مرأ  مل عمـ صالة ٓ: »ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ اخلؼم شمقا

 .شاًمٙمت٤مب
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 سمؾ اًمْمٕمٞمٗم٦م، سم٤مٕطم٤مدي٨م يمتٌٝمؿ اُمتألت ىمد اًمذيـ احلٜمٗمٞم٦م سم٘مقل أن٠مظمذ: وم٢مذاً 

 قمٚمامء سمٕمض قمٚمٞمٝمؿ أنٙمره٤م ًم٘مد طمتك اعمقوققم٦م، إطم٤مدي٨م ُمـ يمٌػم ىمًؿ وومٞمٝم٤م

 .احلدي٨م سمٕمٚمؿ اؿمتٖم٤مل هلؿ ممـ أنٗمًٝمؿ، احلٜمٗمٞم٦م

 رأ ي٘م مل عمـ صالة ٓ: »احلدي٨م ذاك ي٘مقًمقن طمٞمٜمام اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ذم ٟم٘مقل ومامذا 

شمر إٟمف ي٘مقل احلدي٨م ذم اعم١مُمٜملم وأُمػم آطم٤مد، طمدي٨م هقش اًمٙمت٤مب سمٗم٤محت٦م  قمـ شمقا

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 جي٥م سم٠منف قمٚمٞمف، اًمرد صدد ذم ٟمحـ اًمذي اًمرضمؾ هذا ُٟمَذيّمر ومٜمحـ: وًمذًمؽ 

 قمغم اًم٘م٤مئؿ احلٜمٗمٞم٦م سمرأي إظمذ إمم ومٛمٞمٚمف قمٚمؿ، يمؾ ذم آظمتّم٤مص ذوي إمم اًمرضمقع

 اًمرضمقع جي٥م أنف: اًمّمحٞمح اًمٕمٚمٛمل اعمٜمٝم٩م قمـ ُمٜمف ُمٞمؾ هذا اًمّمحٞمح، احلدي٨م رد

 .آظمتّم٤مص أهؾ إمم قمٚمؿ يمؾ ذم

 ُمٜمٝمج٤مً  يٚمتزُمقن ٓ ُمٍم يمؾ وذم قمٍم، يمؾ ذم إهقاء أهؾ أن أدري ًمٙمٜمل 

 طمٜمٗمل شم٤مرة اًمرضمؾ هذا ومؽمى اًمٗم٘مف، ذم وٓ سمؾ احلدي٨م، ذم وم٘مط ًمٞمس قمٚمٛمٞم٤ًم،

 يٗمرض قمٚمٛمٞم٤مً  ُمٜمٝمج٤مً  ٚمتزمي ٓ ٕنف هٙمذا:.. وشم٤مرةً  اعمنمب، فم٤مهري وشم٤مرةً  اعمذه٥م،

 .ُمًت٘مٞمؿ ساط قمغم ؾمقي٤مً  يٛمٌم أن قمٚمٞمف

طم٦مً  أنٙمره  ُمٜمٝمًج٤م يٜمٝم٩م هق وإٟمام   احلٜمٗمٞم٦م قمٚمامء وُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء، ُمـ يمثػم سا

 أو يٜم٤مؾمٌف ُم٤م ُمذه٥م يمؾ ُمـ اإلٟم٤ًمن ي٠مظمذ أن وهق اًمتٚمٗمٞمؼ، يٜمٙمرون اًمذيـ سمخ٤مص٦م

ه، يقاومؼ  إنٙمح٦م ُمـ ًمٙمثػم شمًٚمٞمٙم٤مً و شمقؾمٕم٦م احلٜمٗمل اعمذه٥م ذم أن يرى ح٤م ومٝمق هقا

 يتزوج وأُمريٙم٤م، أوروسم٤م ذم اًمٙمٗمر سمالد ذم وسمخ٤مص٦م احل٤مرض، اًمٕمٍم هذا ذم شم٘مع اًمتل

ٚمِّؽ أن يريد ومٝمق اًمٜم٤ًمء، أوًمٞم٤مء إذن دون اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم ًَ  سم٠مدٟمك احلقاضمز هذه ُي

 أظمرى ُم٠ًمخ٦م ذم ًمٙمٜمف اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم طمٜمٞمٗم٦م أيب ُمذه٥م ذم خمرضم٤مً  ًمف ومٞمجد ؾمٌٞمؾ،

 أن ُمـ يتقرع ٓ ٟمٗمًف هق ٟمجده يمت٤مسم٤مشمف سمٕمض ُمـ قمرومٜم٤م وىمد سمؾ اعمًٚمؿ، اًمِم٤ٌمب جيد

 .يمٚمثقم أم أهم٤مين ًمٌٕمض يًتٛمع أن ًمف يٓمٞم٥م إٟمف ي٘مقل

ر يمٞمػ هق: وم٢مذاً  غ أو ُيؼَمِّ قِّ ًَ ومف ًمٜمٗمًف ُي  اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم قمـ ومْمالً  هق، اٟمحرا

 إرسمٕم٦م اعمذاه٥م ذم جيده٤م ٓ ومًح٦م هٜم٤مك جيد ًمألهم٤مين، سم٤مٓؾمتامع اسمُتكم اًمذي اعمًٚمؿ
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 قمـ اًمتٜمٗمٞمس ذم خمرضم٤مً  ًمف جيد اًمًٜم٦م، وود حمٚمٝم٤م همػم ذم سمحرارة قمٜمٝم٤م يداومع هق اًمتل

 .إندًمز طمزم اسمـ اًمٔم٤مهري اعمذه٥م ذم أُمث٤مًمف ُمـ ٕهقائٝمؿ اعمُـتٌَِّٕملم وقمـ ٟمٗمًف،

 ىم٤مل يمام اًمٜمٗمقس ًمتٝمذي٥م ضم٤مءت اًمتل اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمـ يٌح٨م ٓ: إذاً  ومٝمق 

ـْ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ : ▬شمٕم٤ممم ٤مَه٤م َُم ـْ  ظَم٤مَب  َوىَمدْ *  َزيمَّ ٤مَه٤م َُم  [.31-9:اًمِمٛمس♂ ]َدؾمَّ

ه ُمع يٙمقن أن ًمٚمٛمًٚمؿ ُيٌِٞمحقا  مل ىم٤مـم٦ٌم اًمٕمٚمامء أن ضمرم ومال  ُم٠ًمخ٦م، يمؾ ذم هقا

 اًمِمٕمر سمٞم٧م قمٚمٞمف ومٞمّمدق احلٜمٗمل، اعمذه٥م وشم٤مرةً  اًمٔم٤مهري، اعمذه٥م شم٤مرةً  يتٌع ومٝمق

 :اًم٘م٤مئؾ ىمقل وهق سمف، َذيّمرينيُ  أن سمد ٓ سمٕمْمٙمؿ ًمٙمـ سم٤مزم، قمـ ذه٥م اًمذي

 أرؿمد همزي٦م شمرؿمد وإن همقي٧م همقت إن همزي٦م ُمـ إٓ أن٤م وُم٤م

 يي وٓ احلدي٨م، قمٚمامء قمٜمد صحٞمح طمدي٨م سمقزم إٓ [كؽاح ال همحديث]

ٗمف َأنْ  ذًمؽ  اًم٘مرآن ذم أن وأفمـ احلدي٨م، قمٚمؿ سمٛمٕمروم٦م ًمف اظمتّم٤مص ٓ ُمـ َوٕمَّ

 ..احلدي٨م ُمٕمٜمك شم٠ميمٞمد اًمٙمريؿ

يملِمَ  ُحقا شُمٜمٙمِ  َوٓ▬ :مداطمؾة  [.223:اًمٌ٘مرة♂ ]ُي١ْمُِمٜمُقا  طَمتَّك اعْمنُْمِ

 .ٟمٕمؿ همػمه٤م، أو هذه :ايمشقخ

 ...هقى اشم٤ٌمع قمـ قم٤ٌمرة ومٝمذا ومٚمذًمؽ

َـّ ▬ :مداطمؾة َـّ  سم٢ِِمْذنِ  وَم٤مٟمِٙمُحقُه  [..23:اًمٜم٤ًمء♂ ]أْهٚمِِٝم

َـّ  سم٢ِِمْذنِ ▬ :ايمشقخ  . ٟمٕمؿ♂ أْهٚمِِٝم

 ( 11: 35: 28/ 585/واًمٜمقر اهلدى)





 املوٌر
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 يمـػسه اظمال من ؾمئ اؾمؼماط ايمزوصمة أمر يمورم ييـبغ ال

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 وُم٤م هل٤م، ومٝمق اًمٜمٙم٤مح، قمّمٛم٦م ىمٌؾ أوقمدة أوطم٤ٌمء صداق قمغم ٟمٙمح٧م اُمرأة أجام»

 .شأوأظمتف اسمٜمتف اًمرضمؾ قمٚمٞمف أيمرم ُم٤م وأطمؼ أقمٓمٞمف، عمـ ومٝمق اًمٜمٙم٤مح، قمّمٛم٦م سمٕمد يم٤من

  .وٕمٞمػ

 [:اإلمام ومال]

ة ًمقزم جيقز أنف قمغم احلدي٨م اهبذ سمٕمْمٝمؿ اؾمتدل: سمـبقه  ًمٜمٗمًف يِمؽمط أن اعمرأ

 ًمف اح٤مل يٙمـ مل ذًمؽ ًمقاؿمؽمط أنف قمغم فم٤مهرا  دًمٞمال يم٤من ًمقصح وهق! اح٤مل ُمـ ؿمٞمئ٤م

ة، سمؾ  .اعمٝمر ؾمقى ًمٜمٗمًف اًمقزم يِمؽمـمف ُم٤م قمغم يت٠مول هذا :اخلٓم٤ميب ىم٤مل ًمٚمٛمرأ

 ُم٤م أن يأؾمتح ٓ يمٜم٧م وإن وأن٤م اًمنمط، هذا ُمثؾ أسم٤مء ُمـ يمثػم اقمت٤مد وىمد

 وم٘مد رء، خيٚمقُمـ ٓ أنف - شمٕم٤ممم اهلل قمٜمد واًمٕمٚمؿ - أرى وًمٙمٜمل حتريٛمف، قمغم يدل

 ؾمٚمٞمؿ ُمًٚمام أفمـ وٓ إظمالق، ُمٙم٤مرم ٕمتؿ سمٕمث٧م إٟمام: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صح

 يٙمقن ُم٤م ويمثػما  ٓ، يمٞمػ إظمالق، ُمٙم٤مرم يٜم٤مذم اًمنمط هذا ُمثؾ أن يرى ٓ اًمٗمٓمرة،

ة ًمٚمٛمت٤مضمرة ؾم٤ٌٌم  إيمؼم، واحلظ إوومر، سم٤مًمنمط أواًمقزم إب حئمك أن إمم سم٤معمرأ

  .قمٜمف اًم٘مرآن ًمٜمٝمل جيقز ٓ وهذا! أقمْمٚمٝم٤م وإٓ

 (.39-38/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 صمة؟زمايمزو اخلؾوة زمؿجرد ايمصداق جيب هل

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 يدظمؾ أومل هب٤م دظمؾ اًمّمداق، وضم٥م وم٘مد إًمٞمٝم٤م وٟمٔمر اُمرأة مخ٤مر يمِمػ ُمـ»

 .وٕمٞمػ .شهب٤م

 [:اإلمام ومال]
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 وم٤معمقىمقف: ي٘م٤مل وٓ ُمقىمقوم٤م، صحٞمح ُمرومققم٤م، وٕمٞمػ احلدي٨م أن اًم٘مقل ومجٚم٦م

 :شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف خم٤مًمػ أنف: إول :ُٕمريـ اًمرأي، سمٛمجرد ي٘م٤مل ٓ ٕنف ًمٚمٛمرومقع ؿم٤مهد

َـّ  َوإِن▬ َـّ  َأن ىَمٌْؾِ  ُِمـ ـَمٚمَّْ٘متُُٛمقُه قُه ًُّ َ َـّ  وَمَرْوتُؿْ  َوىَمدْ  مَت ُ  َُم٤م ٜمِّْمُػ ومَ  وَمِريَْم٦مً  هَل

 أؾمٛمع مل»:ذيح ىم٤مل ُم٤م أطمًـ وُم٤م هب٤م، ظمال اًمتل شمِمٛمؾ سم٢مـمالىمٝم٤م ومٝمل ♂..وَمَرْوُتؿْ 

ش. اًمّمداق ٟمّمػ ومٚمٝم٤م يٛمًٝم٤م مل فأن زقمؿ إذا ؾمؽما، وٓ سم٤مسم٤م يمت٤مسمف ذم ذيمر شمٕم٤ممم اهلل

 قمـ ُمًٚمؿ أظمؼمٟم٤م ش:2/523» اًمِم٤مومٕمل ومروى ُمقىمقوم٤م، ظمالومف صح ىمد أنف: اًمث٤مين

 أنف قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ ـم٤مووس قمـ ؾمٚمٞمؿ أيب سمـ ًمٞم٨م قمـ ضمري٩م اسمـ

 ٟمّمػ إٓ هل٤م ًمٞمس: يٓمٚم٘مٝم٤م صمؿ يٛمًٝم٤م وٓ ومٞمخٚمقهب٤م اعمرأة يتزوج اًمرضمؾ ذم ىم٤مل

َـّ  َوإِن▬:ي٘مقل اهلل ٕن اًمّمداق َـّ  َأن ىَمٌْؾِ  ُِمـ ـَمٚمَّْ٘متُُٛمقُه قُه ًُّ َ َـّ  وَمَرْوُتؿْ  َوىَمدْ  مَت ُ  هَل

 وم٤مًمقاضم٥م اًمّمح٤مسم٦م، ومٞمف اظمتٚمػ مم٤م اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م ٢مذاوم .♂وَمَرْوتُؿْ  َُم٤م وَمٜمِّْمُػ  وَمِريَْم٦مً 

 هذا ظمالف قمغم قم٤ٌمس اسمـ إًمٞمف ذه٥م ح٤م ُم١ميدة وأي٦م اًمٜمص، إمم اًمرضمقع طمٞمٜمئذ

  .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ وهق ،ش3/233ش»إم»ذم اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق احلدي٨م،

 (.88-86/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 من ايمغاية فمعم ديثاحل سمـاويمت ايمـؽاح يدي زمكم يمؾشقخ طمطبة]

 اظمفور دم اظمغاالة وضمرمة ايمـؽاح،

 وصحٌف وآخف اهلل، رؾمقل قمغم واًمًالم واًمّمالة هلل واحلٛمد اهلل سمًؿ :ايمشقخ

 .اًمديـ يقم إمم سم٢مطم٤ًمن شمٌٕمٝمؿ وُمـ

ٟمٜم٤م ُٟمَذيّمر أن اعمًتحًـ ُمـ ًمٕمٚمف  اسمـ طمًـ أظمٞمٜم٤م زوم٤مف سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم احل٤مرضيـ إظمقا

 قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م يم٤من يمام زوم٤مومف ذم ًمف ٟم٤ٌمرك اًمذي ىمٌؾ ظمي، قمزت أيب

 ش.ظمػم ذم سمٞمٜمٙمام ومجع قمٚمٞمؽ وسم٤مرك ًمؽ اهلل سم٤مرك: »ًمف ومٜم٘مقل ٕصح٤مسمف ي٤ٌمرك

ٟمٜم٤م ُٟمذيمر أن اًمٗم٤مئدة ُمـ ًمٕمؾ  احلٙمٛم٦م أو سم٤مًمٖم٤مي٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه احل٤مرضيـ إظمقا

 ضمدًا، قمٔمٞمٛم٦م ًمٖم٤مي٦م ظمٚم٘مٝمؿ اإلٟمس، وُمٕمٝمؿ سمؾ اًمٌنم، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ظمٚمؼ اًمتل

 ضم٤مء اًمتل هل احلٙمٛم٦م أو اًمٖم٤مي٦م هذه اعمًٚمٛملم، ُمـ يمثػم أو سمٕمض قمٜمٝم٤م يٖمٗمؾ ُم٤م يمثػماً 
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َـّ  ظَمَٚمْ٘م٧ُم  َوَُم٤م▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ىمقل ذم ِذيْمُره٤م َّٓ  َواإِلٟمَس  اجْلِ ٌُُدونِ  إِ  ♂ًمِٞمَْٕم

ـْ  ُِمٜمُْٝمؿْ  ُأِريدُ  َُم٤م[ ▬36:اًمذاري٤مت]  [.37:اًمذاري٤مت] ♂ُيْٓمِٕمُٛمقنِ  َأنْ  ُأِريدُ  َوَُم٤م ِرْزٍق  ُِم

 سمٕم٤ٌمدة اًم٤ٌمًمٖم٦م، احلٙمٛم٦م هبذه اإلٟم٤ًمن ًمٞمٙمقن وإنثك: اًمذيمر وضمؾ قمز اهلل ظمٚمؼ

 .ًمف ذيؽ ٓ وطمده وضمؾ قمز اهلل

 واجلـ اإلٟمس ظمٚمؼ أضمٚمٝم٤م ُمـ اًمتل وضمؾ، قمز اهلل هم٤مي٦م اًمٖم٤مي٦م هذه أن وُمٕمٚمقم 

ؼ أن يٛمٙمـ ٓ ؾمٛمٕمتؿ، يمام  قمغم تٕم٤موٟم٤مي طمتك ص٤محللم: اصمٜملم سمزوضملم إٓ قم٤مدةً  شُمـَح٘مِّ

ي٦م شمرسمٞم٦م  سم٤مظمتٞم٤مر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أُمر ذًمؽ أضمؾ ُمـ ص٤محل٦م: شمرسمٞم٦م سمٚم٘م٤مئٝمام احل٤مصٚم٦م اًمُذرِّ

: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ومٝمق: إول إُمر أُم٤م صم٤مٟمٞم٤ًم، اًمقًمٞمد اعمرأة سم٤مظمتٞم٤مر صمؿ أوًٓ، اًمّم٤محل٦م اعمرأة

ة شُمٜمْٙمح»  شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م، وطمًٌٝم٤م، ومج٤مهل٤م، ح٤مهل٤م: ٕرسمعٍ  اعمرأ

 ش.يداك

 خيت٤مر رضمؾ يمؾ قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ دقم٤مء يداك، شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ

 أرسمع، احلدي٨م، هذا ذم ذيمر مم٤م اًمديـ إٓ آظمر ًمٌمء وإٟمام ًمديٜمٝم٤م، خيت٤مره٤م ٓ اًمزوضم٦م

ة شمٜمٙمح ة شمزوج ومٛمـ وطمًٌٝم٤م، ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م،: ٕرسمع اعمرأ  هذه ُمـ ًمقاطمدة اُمرأ

سمٕم٦م دون اًمثالث ش يداه شمرسم٧م: »سم٘مقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ٚمٞمفقم دقم٤م وم٘مد اًمديـ، وهل اًمرا

 يداه؟ شمرسم٧م ُمٕمٜمك وُم٤م

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هب٤م يدقمق ُدقم٤مئٞم٦م مجٚم٦م وهل اًمؽماب، ُمـ ُمِمت٘م٦م ًمٖم٦مً  شمرسم٧م

 سم٥ًٌم ُمدىمٕم٤ًم: وم٘مراً  وضمؾ قمز اهلل ُيْٗمِ٘مَره أن قمـ يمٜم٤مي٦م سم٤مًمؽماب، سمدٟمف اهلل أخّمؼ سم٤مًمٗم٘مر

 .اًمديـ ذات اًمّم٤محل٦م اًمزوضم٦م خيؽم مل أنف

 قمٚمٞمٝم٤م حيض اًمتل هل اًمراسمٕم٦مش وطمًٌٝم٤م ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م: ٕرسمع ةاعمرأ  شُمٜمَْٙمح»

 أهي٤م اخل٤مـم٥م أهي٤مش اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م،: »ومٞم٘مقل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 احلدي٨م هق هذا -اهلل ؾمٛمح ٓ- سم٤مًمٗم٘مر قمٚمٞمف دقم٤مء يديؽ، اهلل وم٠مث٘مؾ وإٓ اعمتزوج،

 سم٤مُمرأة ي٘مؽمن أن يريد ضمؾر يمؾ قمٚمٞمف، وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٟمٌٞمٜم٤م سمف أُمر اًمذي إول

ٜم٦م شمٙمقن أن خيت٤مره٤م أن ومٕمٚمٞمف  .ص٤محل٦م َديِّ
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 أن أُمتف، أومراد ُمـ ومرد يُمؾَّ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٞمف طَمضَّ  اًمذي أظمر واحلدي٨م

 اًمزواج هم٤مي٦م ُمـ ٕن ذًمؽ: قم٘مٞمامً  شمٙمقن ًمئال وًمٞمدًا: شمٙمقن أن اًمّم٤محل٦م اًمزوضم٦م خيت٤مر

 ذم قمٚمٞمف وؾمالُمف اهلل صٚمقات ٌٞمُّٜم٤مٟم ذًمؽ وأيمد اًم٘مرآن، ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م سمف أُمر اًمذي

 إُم٦م ٟمٗمس شمٙمثػم: هق اًمزواج هذا ُمـ اًمٖم٤مي٦م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م وذم احلدي٨م

 .اعمحٛمدي٦م

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا : ▬اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ىم٤مل وًمذًمؽ   ُِم

 
ِ
٤مء ًَ  [.5:اًمٜم٤ًمء] ♂َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 إبْم٤مع ذم إصؾ أن ًمقٓ اًمقضمقب، يٗمٞمد يم٤من اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ إُمر هذا

 اًمتحريؿ، يرومع واإلذن اإلذن ضم٤مء: أي سمذًمؽ إُمر ضم٤مء ومٚمام اًمتحريؿ، اًمٗمروج وذم

 اًمزواج، وضمقد شمٗمٞمد وٓ اًمزواج، قمغم احلض شُمٗمٞمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ وم٤مٔي٦م

 [.5:اًمٜم٤ًمء] ♂َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك: ▬شم٘مقل أي٦م أن وسمخ٤مص٦م

 قمٚمٞمف ىمقًمف هق إٟمام قمٚمٞمف، اًم٘م٤مدر اًمرضمؾ ُمـ اًمزواج وضمقب ُيٗمٞمد اًمذي وًمٙمـ

 َأهَمضُّ  وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج، اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ: اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم،

 قم٘مٚمٞم٤مً  شمٕمٚمٞمالً  ُُمَٕمٚمَّالً  أُمراً  احلدي٨م، هذا ذم ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م سمف أُمر اًمذي اًمزواج ومٝمذا

 ش.ًمٚمٗمرج وأطمّمـ ًمٚمٌٍم َأهَمضُّ  وم٢مٟمف: »وم٘م٤مل ُمٜمٓم٘مٞم٤مً 

 طَمٔمَّف آدم اسمـ قمغم يُمت٥م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أظمر، احلدي٨م ذم ضم٤مء وىمد

 وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن اًمٜمٔمر، وزٟم٤مه٤م شَمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م، ُمـ

ضمؾ» اًمٚمٛمس: أيش ٓمشاًمٌ وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع،  اعمٌم، وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرِّ

ق واًمٗمرج سمف أو يُمٚمُّف، ذًمؽ ُيَّمدِّ  ش.ُيَٙمذِّ

ـ طمتك ًمذًمؽ   ومْمالً  اًمزٟم٤م، ُم٘مدُم٤مت ُمـ رء ذم ي٘مع أن ُمـ ٟمٗمًف اعمًٚمؿ ُيـَحّمِّ

 اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م: »اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ٟمٗمًف، اًمزٟم٤م ذم ي٘مع أن قمـ

 مل وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهَمضُّ  وم٢مٟمف ٚمٞمتزوج،وم اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم: ومٕمٚمٞمف» يٗمٕمؾ؟ ُم٤مذاش يًتٓمع
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 ىمقًمف وهق إول، احلدي٨م ُمع ُم٘مروٟم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي اًمث٤مين احلدي٨م قَمكَمّ  سم٘مل

ة شُمٜمَٙمح: »اًمًالم قمٚمٞمف  ش.ٕرسمع اعمرأ

 اًمقدود: اًمقًمقد ضمقا شمزو: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ومٝمق اًمث٤مين احلدي٨م أُم٤م

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين

ة اخل٤مـم٥م خيت٤مر أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ اًمٍميح إُمر احلدي٨م هذا ومٗمل  اًمٗمت٤مة أو اعمرأ

ٞمديـ، يم٤مٟمقا  أهنؿ وأُمٝم٤مهِت٤م آسم٤مئٝم٤م ُمـ قَمَرف اًمتل  اعمًٚمؿ خيت٤مر سم٠مّٓ  اًمًالم قمٚمٞمف وم٠مُمر ِوًمِّ

 إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل ُيَٙمٚمِّػ وٓ ٓؾمتٓم٤مقم٦م،ا طمدود ذم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م وهذا اًمٕم٘مٞمؿ، اعمرأة

 .وؾمٕمٝم٤م

 ُمـ اًمٖم٤مي٦م: وم٢مذاً ش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف واًمِم٤مهد

 ًمٚمٗمٔم٦مٍ  حت٘مٞم٘م٤مً : وصم٤مٟمٞم٤مً  ًمف، ذيؽ ٓ وطمده اهلل ًمٕم٤ٌمدة اًمٜمًؾ شمٙمثػم: هق سم٤مًمزواج إُمر

 احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام أُمتف سمٙمثرة اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ ي٤ٌمهل أنف: وهل يمريٛم٦م ٟمٌقي٦مٍ 

 ِرو٧مقمُ : »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ي٘م٤مل يمام – يذيمر سم٤مًمٌمء اًمٌمء و – اًمّمحٞمح

 سمّمػمة قمـ يمِمػ أنف: أي اًمٙمِمػ اًمّمقومٞم٦م قمٜمد يًٛمك ُم٤م سم٤مب ُمـ هذاش إُمؿ قمكمَّ 

 إومؼ ذم ومٜمٔمرت: »ىم٤مل يمٚمٝم٤م، إُمؿ قمـ أجْم٤مً  سمٍمه قمـ ورسمام اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 ه١مٓء: »اجلقاب ضم٤مءش ه١مٓء؟ َُمـ: وم٘مٚم٧م» اًمٜم٤مس ُمـ: يٕمٜملش قمٔمٞمامً  ؾمقاداً  ومرأج٧م

داً  ومقضمدت أظمر إومؼ إمم ٟمٔمرت صمؿ: ىم٤مل ُمقؾمك، ىمقم : وم٘مٚم٧م ومرأج٧م أقمٔمؿ، ؾمقا

 .احلدي٨م آظمر إمم...ش  حمٛمد ي٤م أُمتؽ ه١مٓء: ىم٤مل ه١مٓء؟ ُمـ

ؼ يتزوج اًمذي أن: وم٤مًمِم٤مهد ؼ أن جي٥م أو اصمٜملم، أُمريـ ُيـح٘مِّ  :اصمٜملم ـأُمري ُيـح٘مِّ

 .وطمده اهلل قم٤ٌمدة هق: إول إُمر

 .زوضمتف: وهل أٓ همػمه وحيّمـ ٟمٗمًف ًمٞمحّمـ: وصم٤مٟمٞم٤مً 

: طمدي٨م ذم ذيمر ُم٤م: هل اًمزواج يمٜمٗمس ٓزُم٤مً  أُمراً  وًمٞمس طمٙمٛم٦م وهٜم٤مك

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا »
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ر أن اعمٜم٤مؾم٥م ُمـ وًمٕمٚمف ٟمٜم٤م ُٟمذيمِّ  احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص قًمفىم سم٠من احل٤مرضيـ إظمقا

 ًمٚمٌٍم، أهمض وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج، اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م: »اًم٤ًمسمؼ

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم، ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ

 آسم٤مء قمغم جي٥م أنف: إول إُمر: اصمٜملم سم٠مُمريـ احلدي٨م هذا ذم سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم ٟمذيمر

 اعمٖم٤مٓة قمدم ذًمؽ أول وُمـ ًمزواج،ا ـمري٘م٦م يًٝمٚمقا  أن اًمٌٜم٤مت أوًمٞم٤مء أو اًمٌٜم٤مت

 قمغم اًمِم٤ٌمب حتٛمؾ[ اًمتل] اًم٘مقي٦م إؾم٤ٌمب ُمـ ؾم٥ٌم سم٤معمٝمقر اعمٖم٤مٓة وم٢من سم٤معمٝمقر،

 إطمّم٤من ًمتح٘مٞمؼ اعمٌٙمر اًمزواج هذا ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن اًمذي اعمٌٙمر اًمزواج قمـ آٟمٍماف

 .اًم٤ًمسمؼ احلدي٨م ذم ذيمره ؾمٌؼ يمام اًمٜمٗمس

 أن ذم اجلٜمًلم شمقرط إؾم٤ٌمب ُمـ ؾم٥ٌم اعمٖم٤مٓة ٕن سم٤معمٝمقر: يٖم٤مًمقا  أٓ ومٕمٚمٞمٝمؿ

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤م يمام ُم٘مدُم٤مهت٤م ذم إىمؾ قمغم اًمٗم٤مطمِم٦م، ذم ي٘مٕمقا 

...ش  شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م، ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »واًمًالم

 .احلدي٨م آظمر إمم

 اًمٙمؼمى واًمٗم٤مطمِم٦م كاًمٕمٔمٛم اًمٖم٤مي٦م إمم ص٤مطمٌٝم٤م شُمقِصؾ ىمد ُم٘مدُم٤مت هذه إن: أي

 .اًمزٟم٤م: وهل أٓ

 وهق زُم٤مٟمف، ذم ُمٍم ُمـ ؿم٤مقمرٌ  اجلٛمٞمؾ اًمٜمٌقي اعمٕمٜمك هذا أظمذ ذًمؽ أضمؾ وُمـ

 :– وُمِم٤مهد ـمٌٞمٕمل أُمر وهذا – وم٘م٤مل ؿمقىمل،

 ومٚم٘م٤مءُ  ومٛمققمد ومٙمالم  ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرةٌ 

 يمام اًمٙمؼمى، اًمٗم٤مطمِم٦م: أي اًمٚم٘م٤مء وهل أٓ إظمػمة اًمٜمتٞمج٦م هذه سملم ومٚمٚمحٞمٚمقًم٦م

 أول وُمـ اًمزواج، وؾم٤مئؾ شمًٝمٞمؾ جي٥م: وسم٤مًمت٤مزم اًمزواج، جي٥م احلدي٨م ذم ءضم٤م

ة سمريم٦م ُمـ وذًمؽ ومٞمف، اعمٖم٤مٓة وقمدم اعمٝمر شمٞمًػم: ذًمؽ  يًػماً  ُمٝمره٤م يٙمقن طمٞمٜمام اعمرأ

 ..وؾمٝمالً 

ٌْٜمل طمٞمٜمام اًمزوضملم أن: هق سمف اًمتذيمػم يٜمٌٖمل اًمذي أظمر واًمٌمء  قمغم أطمُدمه٤م َي

 ٕهن٤م إظمرى: اًمنميم٤مت شمِمٌف ٓ اًمتل اًمنميم٦م هذه ح٤ميٗمتت أن قمٚمٞمٝمام ومٞمج٥م أظمر،
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 اهلل ـم٤مقم٦م قمغم اًم٘م٤مئٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اًمنميم٦م هذه يٗمتتح٤م أن ومٕمٚمٞمٝمام احلٞم٤مة، ذيم٦م شمٙمقن قم٤مدةً 

 ذيمر أن ري٥م وٓ وٓؿمؽ اصمٜمتلم، ريمٕمتلم اًمزوضم٤من يّمكم أن ريمٕمتلم سمّمالة ورؾمقًمف

 ومٞمٝم٤م ي٘مْمقا  أن إٓ نٗمًٝمؿ،أ قم٤مدةً  اًمِم٤ٌمب يٛمٚمؽ ٓ اًمتل اًم٤ًمقم٦م هذه ذم وضمؾ قمز اهلل

 ؿمٝمقشمف أطمدمه٤م يم٤مومح إذا وًمٙمـ طمالل، أُمر ؿمؽ سمال وهذا وىم٧م، سم٠مىمرب َوـَمَرهؿ

 ؿمٝمقهتام وي٘مْمٞم٤من أظمر، إمم ُمٜمٝمام يمؾ يت٘مدم ذًمؽ سمٕمد صمؿ ريمٕمتلم، ُمٜمٝمام يمؾ ًمٞمّمكم

ُم٤م أن سمٕمد  ًمٚمحٞم٤مة اومتت٤مطم٤مً  ذًمؽ ذم ٕن وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل ـم٤مقم٦م ذًمؽ يدي سملم ىمدَّ

 ذًمؽ يٙمقن أن هلام ومػمضمك وضمؾ، قمز اهلل سمٓم٤مقم٦م اًمًٕمٞمدة هذه اًمنميم٦مو اًمزوضمٞم٦م

 شمٜمٗمع واًمذيمرى وذيمرى يمٚمٛم٦م هذه أظمرة، وذم اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ذم ًمًٕم٤مدهتام ؾم٤ٌٌمً 

 .اعم١مُمٜملم

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداطمؾة

 ( 11: 11: 28/   395/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمفور دم اظمغاالة ضمؽم

 :[اإلُم٤مم ىم٤مل]

 ؾمٜم٦م إومم مج٤مدى قمدد ذم اعمٜمِمقر إًم٤ٌمين وهٌل إؾمت٤مذ ُم٘م٤مل ىمرأت ىمد

 ُمٝمدي حمٛمقد إؾمت٤مذ قمغم اًمرد ذم اًمزاهرة، اإلؾمالُمل اًمتٛمدن جمٚم٦م ُمـ ـه3583

جتف اعمٝمقر، حتديد ُم٠ًمخ٦م ذم اؾمت٤مٟمٌقزم  :ٟمّمف ُم٤م ومٞمف ىم٤مل ومرأ

 اًمتٖم٤مزم ركشم قمٜمف اهلل ريض قمٛمر اىمؽماح ىمّم٦م أن ُمٝمدي حمٛمقد إؾمت٤مذ ىمرر ًم٘مد)

 يمثػم اسمـ صححف ىمد اخلؼم أن ُمع قمٚمٞمف، آقمتامد يّمح ٓ وٕمٞمػ، ظمؼم هل اعمٝمقر ذم

: ىم٤مل( ُمنوق إمم سمًٜمده)  يٕمغم أبق احل٤مومظ ىم٤مل: وم٘م٤مل  شمٗمًػمه، ذم اخلؼم ذيمر اًمذي

 سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام واًمّمداىم٤مت وأصح٤مسمف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمٜمؼم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ريم٥م

 ؾمٌ٘مقهؿ ح٤م يمراُم٦م أو اهلل قمٜمد شم٘مقى ذًمؽ يم٤من وًمق ذًمؽ، دون ومام درهؿ أرسمٕمامئ٦م

 ٟمزل صمؿ: ىم٤مل درهؿ، أرسمٕمامئ٦م قمغم اُمرأة صداق ذم رضمؾ زاد ُم٤م أقمرومـ ومال إًمٞمٝم٤م،

ة وم٤مقمؽموتف  ُمٝمر ذم يزيدوا أن اًمٜم٤مس هنٞم٧م اعم١مُمٜملم، أُمػم ي٤م: وم٘م٤مل ىمريش، ُمـ اُمرأ
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 اًم٘مرآن؟ ذم اهلل أنزل ُم٤م ؾمٛمٕم٧م أُم٤م: وم٘م٤مل ٟمٕمؿ،: ىم٤مل درهؿ؟ أرسمٕمامئ٦م قمغم اًمٜم٤ًمء

...(( ىمٜمٓم٤مراً  إطمداهـ وآشمٞمتؿ: )).. ي٘مقل اهلل ؾمٛمٕم٧م أُم٤م: وم٘م٤مًم٧م ذًمؽ؟ وأجـ: ىم٤مل

 أهي٤م: وم٘م٤مل اعمٜمؼم، ومريم٥م رضمع صمؿ قمٛمر، ُمـ أوم٘مف اًمٜم٤مس يمؾ همٗمراً، مهللا: وم٘م٤مل أي٦م،

 أن ؿم٤مء ومٛمـ درهؿ، أرسمٕمامئ٦م قمغم صداىم٤مهتؿ ذم اًمٜم٤ًمء شمزيدوا أن هنٞمتٙمؿ ىمد اًمٜم٤مس

 إؾمٜم٤مده( ومٚمٞمٗمٕمؾ ٟمٗمًف ـم٤مسم٧م ومٛمـ: ىم٤مل وأفمٜمف: يٕمغم أبق ىم٤مل طم٥م،أ ُم٤م ُم٤مًمف ُمـ يٕمٓمل

 (.467 ص ،3ج يمثػم اسمـ ىمقي، ضمٞمد

 وٕمػ سمٞم٤من هق اًمٙمٚمٛم٦م هذه ذم سمٞم٤مٟمف أريد اًمذي[: ...إًم٤ٌمين اًم٘م٤مئؾ] ىمٚم٧م

 وإن وأن٤م يمثػم، اسمـ ًمٚمح٤مومظ ُمٜمف شم٘مٚمٞمداً  اعمرأة ىمّم٦م شمّمحٞمح ذم وهٌل إؾمت٤مذ ُمًتٜمد

 ذم وم٢مين(( وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ ٓ))و اًمت٘مٚمٞمد هذا ذم وهٌل إؾمت٤مذ أقمذر يمٜم٧م

 إذن يّمٚمح ومال اًمٕمٚمامء، سم٤مشمٗم٤مق قمٚمامً  ًمٞمس اًمت٘مٚمٞمد أن إمم ٟمٔمره أخٗم٧م ٟمٗمًف اًمقىم٧م

 .اعمخ٤مًمٗملم قمغم ًمٚمرد طمج٦م اخت٤مذه

 :وم٠مىمقل احلديثٞم٦م اًم٘مقاقمد إمم ومٞمف ُمًتٜمداً  ذًمؽ وٕمػ سمٞم٤من ذم أن أذع: وه٤مٟمذا

 :أُمريـ يتْمٛمـ يمثػم اسمـ احل٤مومظ قمـ إؾمت٤مذ ٚمفٟم٘م اًمذي اخلؼم هذا أن

 .درهؿ أرسمٕمامئ٦م قمغم اًمٜم٤ًمء ُمٝمقر ذم اًمزي٤مدة قمـ قمٛمر هنل: إول

ة اقمؽماض: وأظمر  .سم٤مٔي٦م إي٤مه وشمذيمػمه٤م ذًمؽ ذم قمٚمٞمف اعمرأ

 ُمـ قمٜمف ًمقروده قمٜمف، اهلل ريض قمٛمر قمـ صحتف ذم ؿمؽ ومال إول إُمر أُم٤م

 . ٍذيمره٤م ُمـ سم٠مس وٓ ـمريؼ،

 [:ىم٤مل صمؿ ، احلدي٨م ـمرق اإلُم٤مم وردأ صمؿ]

 ذًمؽ وذم ًمٕمٛمر، وُمٕم٤مروتٝم٤م اعمرأة ىمّم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس مجٞمٕمٝم٤م اًمٓمرق وهذه: ىمٚم٧م

 ًمٜمتٌلم إذن، ؾمٜمده٤م ذم ومٚمٜمٜمٔمر ٟمٙم٤مرة، أو ًمِمذوذ وٕمٗمٝم٤م اطمتامل إمم اًمٕمٚمؿ ٕهؾ شمٜمٌٞمف

 .آطمتامل هذا صح٦م ُمٌٚمغ

 :[ىم٤مل أن إمم قمٚمٞمٝم٤م اًمٙمالم اإلُم٤مم ؾم٤مق صمؿ]
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 قمٜمف وردت هذه قمٛمر ظمٓم٦ٌم أن وشمذيمر اًمٙمريؿ، ًمٚم٘م٤مرئ اًمتح٘مٞمؼ هذا شمٌلم وإذا

 .شمّمح ٓ ُمٜمٙمرة وٕمٞمٗم٦م أهن٤م طمٞمٜمئذ قمرف اعمرأة، ىمّم٦م ومٞمٝم٤م ًمٞمس ـمرق مخ٦ًم ُمـ

 يِمٝمد ُم٤م ومٞمٝم٤م سمؾ قمٜمف، يرضمع طمتك اًمًٜم٦م، يٜم٤مذم ُم٤م ذًمؽ قمـ قمٛمر هنل ذم وًمٞمس

 اُمرأة شمزوضم٧م إين: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء:  ىم٤مل هريرة أيب قمـ صح وم٘مد ًمف،

 شؿمٞمئ٤ًم؟ إنّم٤مر قمٞمقن ذم وم٢من إًمٞمٝم٤م، ٟمٔمرت هؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل إنّم٤مر، ُمـ

 اًمٜمٌل ًمف وم٘م٤مل أواق، أرسمع: ىم٤مل ششمزوضمتٝم٤م؟ يمؿ قمغم»: ىم٤مل إًمٞمٝم٤م، ٟمٔمرت ىمد: ىم٤مل

 .ُمًٚمؿ رواه شاجلٌؾ هذا قمرض ُمـ اًمٗمْم٦م شمٜمحتقن يم٠منام! أواق؟ أرسمع قمغم»: ملسو هيلع هللا ىلص

 وطمٞمٜمئذ ًمٚمًٜم٦م، ُمقاومؼ اعمٝمقر ذم ًمتٖم٤مزما قمـ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر هنل أن شمٌلم وإذا

 ًمٞمس هنٞمف أن وذًمؽ سمٓمالهن٤م، قمغم شمدل أظمرى، ٟمٙم٤مرة اًم٘مّم٦م ذم أن: ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ

ة يتًٜمك طمتك أي٦م، خي٤مًمػ ُم٤م ومٞمف  ًمف ٕن ذًمؽ، هل٤م هق ويًٚمؿ قمٚمٞمف، شمٕمؽمض أن ًمٚمٛمرأ

 وسملم لهنٞم سملم ُمٜم٤موم٤مة ٓ: ىمقًمف سمٛمثؾ صح ًمق اقمؽماوٝم٤م قمغم جيٞمٌٝم٤م أن قمٜمف اهلل ريض

 :وضمٝملم ُمـ أي٦م

 .اًمتٜمزيف سمؾ اًمتحريؿ، سم٤مب ُمـ هق وًمٞمس ًمٚمًٜم٦م، ُمقاومؼ هنٞمل أن: إول

 هل٤م ىمدم ويم٤من يٓمٚم٘مٝم٤م، أن اًمزوج يريد اًمتل اعمرأة ذم وردت أي٦م أن: أظمر

: شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٘مد يمثػماً، يم٤من ُمٝمام رو٤مه٤م، دون ؿمٞمئ٤مً  ُمٜمف ي٠مظمذ أن ًمف جيقز ومال ُمٝمراً،

َـّ ىمِٜمَٓم٤مًرا وَماَل شَم٠ْمظُمُذوا ُِمٜمُْف ؿَمٞمْئ٤ًم  َوإِْن َأَرْدشُمؿُ ﴿ ٌَْداَل َزْوٍج َُمَٙم٤مَن َزْوٍج َوآشَمٞمُْتْؿ إطِْمَداُه
اؾْمتِ

 .﴾َأت٠َْمظُمُذوَٟمُف هُبَْت٤مًٟم٤م َوإصِْماًم ُُمٌِٞمٜم٤ًم

 قمٚمٞمف، آقمتداء وقمدم اعمرأة صداق قمغم اعمح٤مومٔم٦م وضمقب ذم وردت وم٤مٔي٦م

 ٓ وذًمؽ ومٞمف، اًمتٖم٤مزم وقمدم اعمٝمر ًمتٚمٓمٞمػ ضم٤مء قمٛمر وهنل ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م واحلدي٨م

 سمٛمحض هل٤م طم٘م٤مً  ص٤مر أنف سمحٙمؿ اعمٝمر قمغم آقمتداء قمدم اًمقضمقه ُمـ سمقضمف يٜم٤مذم

 دون ذًمؽ قمـ اعمًئقل ومٝمق اًمٖم٤مزم اعمٝمر قمغم وواومؼ هق ظم٤مًمػ وم٢مذا اًمرضمؾ، اظمتٞم٤مر

 .همػمه
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 وم٢من ُمتٜمٝم٤م، طمٞم٨م ُمـ اًم٘مّم٦م ٟمٙم٤مرة ًمٌٞم٤من صدري ًمف اٟمنمح وضمف ومٝمذا: وسمٕمد

 ُمـ ىمدُمٜم٤م ومٗمٞمام ظمٓم٠م يم٤من وإن شمقومٞم٘مف، قمغم ًمف واحلٛمد هلل، وم٤مًمٗمْمؾ احلؼ، ذًمؽ واومؼ

 .اهل٤مدي هق وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف واهلل يمٗم٤مي٦م، إؾمٜم٤مده٤م ضمٝم٦م ُمـ وٕمٗمٝم٤م سمٞم٤من قمغم إدًم٦م

 إًم٤ٌمين اًمديـ ٟم٤مس حمٛمد

 ـه6/7/3583 دُمِمؼ

 344-358  ص إًم٤ٌمين ُم٘م٤مٓت

 الً ضمال يصغم هل ضمرام مصدر من ماالً  يمزوصمته أصدق إذا

 ايمزوصمة زمتؿؾك

 صمروةً  ومجٛمع ًمٚمٜم٤ًمء، يمقاومػم سمٛمحؾ يٕمٛمؾ يم٤من رضمؾ هٜم٤مك ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .. قمامرة ُمٜمٝم٤م سمٜمك ـم٤مئٚم٦م أُمقآً 

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ايمشقخ

 شمرك اًمنمقمل احلٙمؿ قمٚمؿ وح٤م ذًمؽ، وٟمحق حمالت ُمٜمٝم٤م واؿمؽمى :مداطمؾة

 ...ًمٙمـ اًمٙمقاومػم

 ..آصم٤مره٤م يؽمك مل :ايمشقخ

 ومٝمق ٟمٗمًف، يٜمٔمػ ومل ومخرج ُمًتٜم٘مع ذم يم٤من يم٠منف يٕمٜمل ه٤م،آصم٤مر يؽمك مل :مداطمؾة

 هل إُمقال ًمٙمـ ذه٥م حمؾ ومٗمتح اًمٙمقاومػم ُمـ يٗمر أن يريد ذه٥م، حمؾ وم٤مشمح أن

 .. هل

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .ذه٤ٌمً  اُمرأتف وأصدق إُمقال، هبذه شمزوج ومٝمق :مداطمؾة

 ص٤مر أو هق، يمام اح٤مل ذًمؽ ُمـ ُٓمرأتف أصدق اًمذي اًمذه٥م هؾ: هٜم٤م اًم١ًمال 

 . ؾم١مازم هذا ًمٚمزوضم٦م ُمٚمٙم٤مً  ص٤مر ٕنف طمالًٓ:
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 إًمٞمٝم٤م اٟمت٘مؾ ٕنف طمالل: ًمٚمزوضم٦م اعمٝمر ومٝمذا اًم١ًمال، هق هذا يم٤من إذا :ايمشقخ

 .سمٕمد ٟمٗمًف ُيَزكِّ  مل اًمرضمؾ سم٠من أرى وًمٙمٜمل ُمثاًل، اإلرث يمٓمريؼ ذقمل سمٓمريؼ

م اح٤مل قمـ خيرج مل ٕنف :أوال  .احلرا

 ذم يٕمٜمل يم٤من ومٙم٠منف أجْم٤ًم، اًمذه٥م وهق اعمحرم، سمٞمع ذم دظمؾ ٕنف: وصم٤مٟمٞم٤مَ 

 .. أظمرى ُمِمٙمٚم٦م ذم ومقىمع ُمِمٙمٚم٦م،

  جيقز؟ ٓ :مداطمؾة

ض اًمٞمقم اًمذه٥م سمٞمع شمٕم٤مـمك ٕنف جيقز: ٓ :ايمشقخ  اًمرسم٤م ذم ًمٚمقىمقع ص٤مطمٌف ُمٕمرِّ

 سم٠ميمثر اًمذه٥م سمٞمع صمؿ وهٌقـمٝم٤م، اًمقرىمٞم٦م اًمٕمٛمالت ارشمٗم٤مع سم٥ًٌم ظم٤مص٦م ؿمؽ، وٓ

اغ يمؾ قمٜمد ُمٕمرووم٦م ِم٤ميمؾُم ومٝمذه ُمّمٜمققم٤ًم، يم٤من إذا ىمٞمٛمتف ُمـ قَّ  اًمذه٥م: ودم٤َّمر اًمّمُّ

 اح٤مل قمـ خيرج وأن اًمالطم٘م٦م، اعمٝمٜم٦م يؽمك أن اًم٤ًمسم٘م٦م اعمٝمٜم٦م شمرك يمام يٜمّمح ومٝمق ًمذًمؽ

م  .احلالل اح٤مل ُمـ ىمٚمٞمؾ وًمق قمٜمده يم٤من إن يٙمتٗمل وأن يمٚمِّف، احلرا

 اًمٙمالم ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ذيمرٟم٤مه اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام وضمؾ قمز رسمٜم٤م صمؿ

: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وهق أٓش قمٚمٞمٙمؿ اومؽمض ومٞمام إٓ اًم٧ًٌم يقم شمّمقُمقا  ٓ: »طمدي٨م غمقم

وف هلل ؿمٞمئ٤مً  شمرك ُمـ»  ش. ُمٜمف ظمػماً  اهلل قمقَّ

  ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .اًمرضمؾ هلذا ٟمّمٞمحتل هذه :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 (11: 24: 11/ 585/واًمٜمقر اهلدى)
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 هو ايمرصمل أن فمعم ايمتطبقؼقة ايمعؿؾقة ايمسـة دم ديمقل هـاك هل

 يمؾزوصمة؟ اظمفر حيدد ذيايم

 اًمذي هق اًمرضمؾ أن قمغم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ :مداطمؾة

 ًمٚمزوضم٦م؟ اعمٝمر حيدد

 أومٝمؿ ٕنٜمل اًم٤ًمئؾ: ي٘مّمده أفمٜمف ُم٤م همػم سم٤مًمتحديد اعم٘مّمقد هق :ايمشقخ

 ُم٤م واومؼ يم٤من وم٢من ُمٕمٞمٜم٤ًم، ؿمٞمئ٤مً  يٓمٚم٥م ومٝمق اًمٌٜم٧م، وزم ُمـ ُمٓمٚمقسم٤مً  يٙمقن ىمد اًمتحديد

 ًمٙمـ ُم٤ٌمذة، اخل٤مـم٥م هق ًمٞمس اعمٝمر ىمٞمٛم٦م قملم اًمذي يم٤من إن ييه ومال خل٤مـم٥ما قمٜمد

 اخل٤مـم٥م سمدوره اخل٤مـم٥م، قمٜمد ُم٤م يقاومؼ ومل اعمٝمر اًمٌٜم٧م وزم طمدد إذا ي٠ميت، أن إثر

 خيْمع أن طمٞمٜمذاك إُمر وزم وقمغم اخل٤مـم٥م، حتديد ىمٞمٛم٦م ي٠ميت ومٝمٜم٤م حيدد، اًمذي هق

 احل٤مًم٦م هذه ذم ٕنف يٕمجٌف: مل ُمٝمراً  وعو ٕنف ظمٓمٌتف: يرومض ٓ وأن اًمتحديد هلذا

 ُمـ ضم٤مءيمؿ إذا: »ُمرة ُمـ أيمثر ُم٤ًمُمٕمٙمؿ قمغم ـمرق اًمذي اعمِمٝمقر احلدي٨م يٜم٤مذم

 شقمٔمٞمؿ ووم٤ًمد إرض ذم ومتٜم٦م شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ ومزوضمقه، وظمٚم٘مف ديٜمف شمروقن

 اعم٘مدُم٤مت طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ًمٚمخ٤مـم٥م، اًمتحديد واًمٜمتٞمج٦م اًمٕم٤مىم٦ٌم طمٞم٨م ُمـ: وم٢مذاً 

شمٞمؿ إقمامل إٟمام: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ُٕمرا ٕن ُمٝماًم: ًمٞمس  اعمرأة وطمدي٨مش سم٤مخلقا

 واًمتل اعمٕمرووم٦م احلدي٨م ذم قمٚمٞمف ٟمٗمًٝم٤م وقمرو٧م ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ٟمٗمًٝم٤م وه٧ٌم اًمتل

ه ُم٤مًمؽ أبق أظمٞمٜم٤م يمٚمٛم٦م ذم إًمٞمف أؿمػم ة ومٚمام ظمػماً، اهلل ضمزا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وضمدت اعمرأ

 قمٜمدك هؾ: »ىم٤مل. أنٙمحٜمٞمٝم٤م :اهلل رؾمقل ي٤م وم٘م٤مل اًمرضمؾ ذاك ىم٤مم ومٞمٝم٤م ًمف طم٤مضم٦م ٓ

 هؾ: »ىم٤مل. هذا صمقيب إٓ أضمد ٓ: ىم٤مل ،شطمديد ُمـ ظم٤ممت٤مً  وًمق اًمتٛمس: »ىم٤مل ؟شرء

 ش.اًم٘مرآن ُمـ ُمٕمؽ سمام زوضمتٙمٝم٤م» ٟمٕمؿ،: ىم٤مل ؟شاًم٘مرآن ُمـ ؿمٞمئ٤مً  حتٗمظ

د اًمذي هق: وم٢مذاً   سمـ اًمرمحـ قمٌد ىمّم٦م يمذًمؽ اعمرأة، وزم وٓ اعمرأة، وًمٞم٧ًم طَمدَّ

 اخلؼم قمـ وم٠ًمخف اًمزواج، آصم٤مر قمٚمٞمف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل رأى اًمذي قمقف

ة: ىم٤مل أُمٝمرهت٤م؟ يمؿ: »ىم٤مل شمزوج، سم٠منف: وم٘م٤مل  ش. ذه٥م ُمـ ٟمقا

 .ٟمٗمًف هق اعمٝمر ىمدم اًمذي ُمـش أُمٝمرهت٤م يمؿ»
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ة: ىم٤مل»  ش.سمِم٤مه وًمق أومل: ىم٤مل. ذه٥م ُمـ ٟمقا

 وقمـ قم٤مىم٦ٌم قمـ شمتحدث إٟمام إطم٤مدي٨م، ُمـ وأؿم٤ٌمهٝم٤م إطم٤مدي٨م هذه: وم٢مذاً 

م ومال اعم٘مدُم٤مت أُم٤م ٟمٗمًف، اخل٤مـم٥م إًمٞمٝم٤م اٟمتٝمك اًمتل اعمرأة ورةصػم ر وٓ شُمَ٘مدِّ  .شم١مظمِّ

 (  11: 36: 54/  395/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظممصمل اظمفر

ف؟ ي١مدي ٓزم اًمزوضم٦م، قمغم ديٜم٤مر أخػ ًمف ذم أن اًمقاطمد: ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة  طَم٘مَّ

 .ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 ح٤م يٕمٜمل... وٓ يّمكم يٙمـ مل اًمذي اح٤ميض، اًمزُمـ ُمـ يم٤مٟم٧م وًمق :مداطمؾة

 .. قمٜمده يم٤من وٓ يّمكم يٙمـ مل هق اح٤ميض، سم٤مًمزُمـ يم٤من اًمتزاُم٤مت هل٤م يمت٥م

 أخػ وُم١مضمؾ ديٜم٤مر، ُم٤مئ٦م ُُمَٕمّجؾ ويمت٥م ويٕمرف، ص٤مًمح يم٤من ًمق شُمرى ي٤م :ايمشقخ

 هؾ اًمث٤مين وم٤مًمٓمرف ُم١مضمؾ، قمٚمٞمف يٙمت٥م أن شمديٜمف سم٥ًٌم يرى: ٓ هق ومٚمام ديٜم٤مر،

 اعمٕمجؾ؟ يْم٤مقمػ أو يتٗمرج

 ..ُمت٠مظمرة... ديٜم٤مر إًمػ قمٛمٚم٧م إذا ٓ، :مداطمؾة

 ؾم١مازم؟ قمـ ضم٤موسمٜمل :ايمشقخ

 ..سمٞمع قمٛمٚمٞم٦م :مداطمؾة

 ؾم١مازم؟ قمـ ضم٤موسمٜمل :ايمشقخ

روا اًم٤ًمئد اًمٕمرف أن ؾ؟ وسمٞمْمخٛمقا  اعمٕمجؾ سمٞمّمٖمِّ  اعم١َُمضمَّ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

ؾ هذا: ؾمٞم٘مقل ُمٜم٤م أطمداً  ًمق أىمقل، أن٤م :ايمشقخ  فًم ُم٤م ٟمٔم٤مم يريدون اًمذي اعم١َُمضمَّ

 ُم٤مئ٦م، ُمٕمجؾ ؾم٠مدومع وأن٤م سمٛم١مضمؾ، ٟمٗمز أرسمط أريد ٓ أن٤م ًمذًمؽ اإلؾمالم، ذم أصؾ

 سمٞمزيد؟ وإٓ سم٤مح٤مئ٦م سمؽمى آظمره إمم اعمرة أو اًمٌٜم٧م هق اًمذي اًمث٤مين اًمٓمرف
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 .سمٞمزيد :مداطمؾة

 أنف أجْم٤مً  شمٕمرف يمٜم٧م هؾ احلٙمؿ، شمٕمرف شمٙمـ مل سم٠منؽ ىمقًُمؽ: وم٢مذاً  :ايمشقخ

 اًمث٤مين؟ احلٙمؿ هبذا روٞم٧م ُم٤م إذا ؾمٞمزيدوا

 .ؿمٞمخ ي٤م سمٕمرف :مداطمؾة

 .هذه ُم٘م٤مسمؾ ومٝمذه شمزيد، سمِّدك: إذاً  :ايمشقخ

 : ..(36: 42/   39/   واًمٜمقر اهلدى) 



 األىهخة هذي حهه
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 فمباس ازمن فمن كؼل ما وزمقان ايمؼقامة يوم إلم اظمتعة زواج ضمرمة

 همقفا

 .وٕمٞمػش. 2/373ش »اعمتٕم٦م سمجقاز ىمقًمف قمـ اًمرضمقع: »قم٤ٌمس اسمـ قمـ طمٙمك

 ُمقؾمك ـمريؼ ُمـش 216 ـــــــ 7/213» واًمٌٞمٝم٘مكش 231 ـــــــ 219» اًمؽمُمذى أظمرضمف

،  اإلؾمالم أول رم اعمتٕم٦م يم٤مٟم٧م إٟمام: »ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ يمٕم٥م سمـ حمٛمد قمـ قمٌٞمدة سمـ

ة ومٞمتزوج ُمٕمروم٦م هب٤م ًمف ًمٞمس،  اًمٌٚمدة ي٘مدم اًمرضمؾ يم٤من ،  ي٘مٞمؿ أنف يرى ُم٤م سم٘مدر،  اعمرأ

 ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو أزوضمٝمؿ قمغم إٓ» أي٦م ٟمزًم٧م طمتك ؿمٞمئف ًمف وشمّمٚمح،  ُمت٤مقمف ًمف ومتحٗمظ

 ش.إيامهنؿ

 أي٦م هذه ٟمزًم٧م طمتك ؿم٠منف ًمف وشمّمٚمح: »اًمٌٞمٝم٘مك وىم٤مل،  اًمؽمُمذى ًمٗمظ هذا

 ومحرُم٧م إومم وضمؾ قمز اهلل ومٜمًخ،  أي٦م آظمر إممش أُمٝم٤مشمٙمؿ قمٚمٞمٙمؿ طمرُم٧م»

 هذا ؾمقى وُم٤مش إيامهنؿ ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو أزواضمٝمؿ قمغم إٓ» اًم٘مرآن ُمـ وشمّمدي٘مٝم٤م، اعمتٕم٦م

 ش.طمرام ومٝمق اًمٗمرج

 .قم٤مسمدا ويم٤من،  وٕمٞمػ قمٌٞمدة سمـ وُمقؾمك! واًمؽمُمذى هق قمٚمٞمف وؾمٙم٧م

 ؿم٤مذ وهق،  وٕمٞمػ وم٢مؾمٜم٤مدهش: »... 9/348ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 ش.إسم٤مطمتٝم٤م قمٚم٦م ُمـ شم٘مدم ح٤م خم٤مًمػ

 قم٤ٌمس اسمـ ؾمٛمٕم٧م: »ىم٤مل مجرة أبك قمـ اًمٌخ٤مرى أظمرضمف ُم٤م إمم يِمػم: ىمٚم٧م

 ورم،  اًمِمديد احل٤مل رم ذًمؽ إٟمام: ًمف ُمقمم ًمف وم٘م٤مل،  ومرظمص ٤مء؟اًمٜمً ُمتٕم٦م قمـ ي٠ًمل

 ش.ٟمٕمؿ: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل،  ٟمحقه أو،  ىمٚم٦م اًمٜم٤ًمء

 رم ذًمؽ يم٤من إٟمام: »سمٚمٗمظش 7/214» واًمٌٞمٝم٘مكش 2/33» اًمٓمح٤موى وأظمرضمف

 ش.ومرظمص، » قمٜمدمه٤م وًمٞمس...ش.  ىمٚمٞمؾ واًمٜم٤ًمء اجلٝم٤مد

 سمٕمدم اًم٘مقل إمم،  إـمالىم٤م اعمتٕم٦م سم٢مسم٤مطم٦م اًم٘مقل قمـ رضمع أنف قمغم يدل سمٔم٤مهره وهذا

 أن سمٕمد ذًمؽ إمم رضمع ويم٠منف،  اًميورة وضمقد قمدم سمح٤مل ُم٘مٞمدة أو ُمٓمٚم٘م٤م ضمقازه٤م
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ش 4/543» اًمٌخ٤مرى ومروى،  سم٢مسم٤مطمتٝم٤م اًم٘مقل إـمالىمف رم اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قم٤مروف

 سمٛمتٕم٦م يرى ٓ قم٤ٌمس اسمـ إن: ًمف ىمٞمؾ ـ قمٜمف اهلل رى قمٚمٞم٤م أن: »قمغم سمـ حمٛمد قمـ

 احلٛمر حلقم وقمـ،  ظمٞمؼم يقم قمٜمٝم٤م هنك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: وم٘م٤مل ؾم٤مسم٠م اًمٜم٤ًمء

 ش.اإلٟمًٞم٦م

 ؾمٛمع: »قمٜمف عمًٚمؿ رواي٦م ورم،  ومٞمف قم٤ٌمس اسمـ ذيمر دون وهمػمه ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 .ومذيمره...ش.  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل هن٤مٟم٤م شم٤مئف رضمؾ إٟمؽ: ًمٗمالن ي٘مقل ـم٤مًم٥م أبك سمـ قمغم

 ش .7/91» اًمٜم٤ًمئك رواه ويمذًمؽ

 اًمٜم٤ًمء ُمتٕم٦م رم رظمص أنف وسمٚمٖمف قم٤ٌمس ٓسمـ ىم٤مل: »ٚمٗمظسمش 3/342» أمحد ورواه

 ...ش. هنك ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إن: ـم٤مًم٥م أبك سمـ قمغم ًمف وم٘م٤مل، 

 رم قم٤ٌمس واسمـ قمغم شمٙمٚمؿ: »سمٚمٗمظش 3/374/3ش »إوؾمط» رم اًمٓمؼماٟمك ورواه

 ...ش. شم٤مئف اُمرؤ إٟمؽ: قمغم ًمف وم٘م٤مل،  اًمٜم٤ًمء ُمتٕم٦م

 ي٠مُمر قم٤ٌمس اسمـ ًمف وم٘مٞمؾ،  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أتك: »ىم٤مل اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل وقمـ

: ىم٤مًمقا ،  هذا يٗمٕمؾ قم٤ٌمس اسمـ أن أفمـ ُم٤م! اهلل ؾمٌح٤من: قمٛمر اسمـ وم٘م٤مل،  اعمتٕم٦م سمٜمٙم٤مح

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من إذ صٖمػما  همالُم٤م إٓ قم٤ٌمس اسمـ يم٤من وهؾ: ىم٤مل،  سمف ي٠مُمر إٟمف سمغم

 ش.ُم٤ًمومحلم يمٜم٤م وُم٤م،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمٝم٤م هن٤مٟم٤م: قمٛمر اسمـ ىم٤مل صمؿ، 

 ش .5/334ش »اًمتٚمخٞمص» رم احل٤مومظ ىم٤مل يمام ىمقى دهوإؾمٜم٤م: ىمٚم٧م

 اسمـ إن: ًمف وم٘مٞمؾ،  طمرام: وم٘م٤مل اعمتٕم٦م؟ قمـ ؾمئؾ: »قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع وقمـ

 ش.قمٛمر زُم٤من رم هب٤مش هُمقم» ومٝمال: وم٘م٤مل،  هب٤م يٗمتك قم٤ٌمس

 .اًمِمٞمخلم ذط قمغم صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 7/44» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ أظمرضمف

،  سمٛمٙم٦م ىم٤مم اًمزسمػم سمـ اهلل قمٌد أن: »اًمزسمػم سمـ قمروة قمـ أظمؼمٟمك ؿمٝم٤مب اسمـ وقمـ

،  سمرضمؾ يٕمرض سم٤معمتٕم٦م يٗمتقن أبّم٤مرهؿ أقمٛمك يمام ىمٚمقهبؿ اهلل أقمٛمك ٟم٤مؾم٤م إن: وم٘م٤مل

 إُم٤مم قمٝمد قمغم شمٗمٕمؾ اعمتٕم٦م يم٤مٟم٧م ًم٘مد ومٚمٕمٛمرى،  ضم٤مف جلٚمػ إٟمؽ: وم٘م٤مل ومٜم٤مداه
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 ًمئـ ومقاهلل،  سمٜمٗمًؽ ومجرب: اًمزسمػم اسمـ ًمف وم٘م٤ملش ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يريد» اعمت٘ملم

 ش.سم٠مطمج٤مرك ٕرمجٜمؽ ٝم٤مومٕمٚمت

 قمٜمد ضم٤مًمس هق سمٞمٜم٤م أنف اهلل ؾمٞمػ سمـ اعمٝم٤مضمر سمـ ظم٤مًمد وم٠مظمؼمٟمك: ؿمٝم٤مب اسمـ ىم٤مل

: إنّم٤مرى قمٛمرة أبك اسمـ ًمف وم٘م٤مل،  هب٤م وم٠مُمره،  اعمتٕم٦م رم وم٤مؾمتٗمت٤مه،  رضمؾ ضم٤مءه رضمؾ

 يم٤مٟم٧م إهن٤م: قمٛمرة أبك اسمـ ىم٤مل،  اعمت٘ملم إُم٤مم قمٝمد رم ومٕمٚم٧م ًم٘مد واهلل،  ُم٤مهك،  ُمٝمال

 اهلل أطمٙمؿ صمؿ،  اخلٜمزير وحلؿ واًمدم يم٤معمٞمت٦م إًمٞمٝم٤م اوٓمر عمـ اإلؾمالم أول رم رظمّم٦م

 ش.قمٜمٝم٤م وهنك اًمديـ

 يٕمرض: »ًمف رواي٦م ورمش 7/213» واًمٌٞمٝم٘مكش 354 ـ 4/355» ُمًٚمؿ أظمرضمف

 ش.قم٤ٌمس سم٤مسمـ

 :اهلل قمٌٞمد وأظمؼمٟمك: ؿمٝم٤مب اسمـ ىم٤مل: »آظمره٤م رم وزاد

 اسمـ وم٠مبك،  اًمٕمٚمؿ أهؾ فقمٚمٞم ذًمؽ ويٖمٛمص،  سم٤معمتٕم٦م يٗمتك يم٤من قم٤ٌمس اسمـ أن

 :ي٘مقل اًمِمٕمراء سمٕمض ـمٗمؼ طمتك ذًمؽ قمـ يٜمتٙمؾ أن قم٤ٌمس

 قم٤ٌمس اسمـ ومتٞم٤م رم ًمؽ هؾ ي٤مص٤مح....................                       

 اًمٜم٤مس ُمّمدر طمتك قاكــــــُمث قنــشمٙم          ُمٌتٚم٦م ظمــــقد ٟم٤مقمؿ رم ًمؽ هؾ 

 ش.إؿمٕم٤مر ومٞمٝم٤م ىمٞمؾ طملم سمٖمْم٤م وهل٤م،  ىمذرا هب٤م اًمٕمٚمؿ أهؾ وم٤مزداد: ىم٤مل

 اسمـ وم٘م٤مل: »وزاد سمٜمحقه قمٜمده أظمرى ـمريؼ وهل٤م، صحٞمح وإؾمٜم٤مده٤م: ىمٚم٧م

 هك إٟمام أٓ، عمْمٓمر إٓ حتؾ ٓ اعمتٕم٦م إن، أومتٞم٧م هبذا وُم٤م، أردت هذا ُم٤م: قم٤ٌمس

 ش.اخلٜمزير وحلؿ واًمدم يم٤معمٞمت٦م

 ش.اًمت٘مري٥م» رم يمام ُمؽموك وهق قمامرة سمـ احلًـ وومٞمف

 رم ىم٤مل أنف قم٤ٌمس اسمـ قمـ ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد قمـ ظمتٜمف قمـ ًمٞم٨م ـمريؼ ُمـ روى صمؿ

 ش.اخلٜمزير وحلؿ واًمدم يم٤معمٞمت٦م طمرام هك: »اعمتٕم٦م

 .أجْم٤م وٕمٞمػ وهق ؾمٚمٞمؿ أبك اسمـ هق وًمٞم٨م
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 :أىمقال صمالصم٦م اعمتٕم٦م رم قمٜمف روى قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م

 .ُمٓمٚم٘م٤م اإلسم٤مطم٦م: إول

 .اًميورة قمٜمد اإلسم٤مطم٦م: اًمث٤مٟمك

 اًم٘مقًملم سمخالف،  ساطم٦م قمٜمف يث٧ٌم مل مم٤م وهذا،  ُمٓمٚم٘م٤م اًمتحريؿ: وأظمر

 .قمٜمف صم٤مسمت٤من ومٝمام،  إوًملم

 .أقمٚمؿ واهلل

 (3915) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء

 اظمتعة كؽاح حتريم

 هبـ، اؾمتٛمتٕمٜم٤م اًماليت اًمٜم٤ًمء وُمٕمٜم٤م ظمرضمٜم٤م: ىم٤مل إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ

 إهن٤م أٓ: وىم٤مل ،شاًمٜم٤ًمء ُمتٕم٦م اًمٗمتح زُم٤من» اعمتٕم٦م قمـ هنك»ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل

م  سمذًمؽ ومًٛمٞم٧م ذًمؽ، قمٜمد ومقدقمٜمٜم٤م: ىم٤مل.:. شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم هذا يقُمٙمؿ ُمـ طمرا

 .اًمريم٤مب صمٜمٞم٦م إٓ ذًمؽ ىمٌؾ يم٤مٟم٧م وُم٤م اًمقداع، صمٜمٞم٦م

 [:اإلمام ومال]

 سم٢مومت٤مء أطمد يٖمؽم ومال أبدي٤م، حتريام اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح حتريؿ ذم سيح ٟمص واحلدي٨م

 هق يمام اًمزواج ُمثؾ ُمٓمٚم٘م٤م إسم٤مطمتٝم٤م قمـ ومْمال ًمٚميورة، سم٢مسم٤مطمتٝم٤م ٕمٚمامءاًم أيم٤مسمر سمٕمض

 .اًمِمٞمٕم٦م ُمذه٥م

 (.9/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اظمتعة حتريم

 ُمّم٤مسمٞمح، ومرأى اًمقداع، صمٜمٞم٦م ٟمزل ظمرج ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»: هريرة أيب قمـ

 ُمٜمٝمـ متتٕمقا  يم٤مٟمقا  ٟم٤ًمء! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًمقا  هذا؟ ُم٤م: وم٘م٤مل يٌٙملم، ٟم٤ًمء وؾمٛمع
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 واًمٓمالق اًمٜمٙم٤مح: اعمتٕم٦م - طمرم: ىم٤مل أو - هدم ش:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل زواضمٝمـ،أ

 .شواعمػماث واًمٕمدة

 .اًمٜمٙم٤مح ُمتٕم٦م حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ

 (.327/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اظمتعة زواج ضمؽم

 اًمرؾمقل حتريؿ قمدم ُمـ ٟمٜمٓمٚمؼ أن ًمٜم٤م هؾ: اعمتٕم٦م زواج إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 يٛمف؟حتر قمدم ذم ًمف ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٜمٌل ٕن أصٚمف: ُمـ ظمٓم٠م أنف ومجقايب اًم١ًمال، هذا شم٠ًمل يمٜم٧م إن :ايمشقخ

م ملسو هيلع هللا ىلص ُمٝم٤م، مل وًمٞمس اعمتٕم٦م، طَمرَّ  صحٞمح»وش اًمٌخ٤مري صحٞمح» ذم ضم٤مء وم٘مد ُيـَحرِّ

: اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م هذه وُمـ اعمتٕم٦م، ٟمٙم٤مح قمـ اًمٜمٝمل ذم قمديدة أطم٤مدي٨مش ُمًٚمؿ

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم اعمتٕم٦م طمرم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»

 إن: ىمقًمؽ ذم ضم٤مءك أجـ ُمـ أدري ُم٤م اًم١ًمال وأن واوح، اجلقاب أن وم٠مفمـ

ُمف ُم٤م اًمرؾمقل  .طَمرَّ

 .إُمر هذا طمرم اًمذي هق اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر أن اًمٜم٤مس سملم ؿم٤مع أنف...  :مداطمؾة

سمف ًمف ؾم١مال هذا :ايمشقخ  .أجْم٤مً  ضمقا

م ٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من إذا ىم٤مقمدة، ٟمتذيمر أن يٜمٌٖمل  ٕن قمٜمده: ُمـ ؿمٞمئ٤مً  ُيـَحرِّ

ُمف ُم٤م واحلرام اهلل، أطَمٚمَّف ُم٤م حلاللا م ٓ ملسو هيلع هللا ىلص واًمرؾمقل اهلل، طَمرَّ  إٟمام ُيـَحٚمِّؾ، وٓ ُيـَحرِّ

ٌَٚمِّغ هق  اًمتحٚمٞمؾ ٕن ذًمؽ وشمٕم٤ممم: شم٤ٌمرك اهلل وهق أٓ واعمحرم، اعمَُحٚمِّؾ قمـ ُُم

ع أن اًمٌنم ُمـ ٕطمد ًمٞمس واًمتنميع شمنميع، هق واًمتحريؿ  قمٜمد ُمـ ًمٚمٜم٤مس ُينَمِّ

 همػم ٟمجد وًمذًمؽ :ًمف ذيؽ ٓ وطمده اهلل هق -اًمتٕمٌػم صح إذا– اعمنمع ٕن ٟمٗمًف:

ُمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ سم٤معمنميملم شمٜمدد اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم آي٦م ُم٤م  أظمرى، وحيٚمٚمقن أؿمٞم٤مء ُيـَحرِّ
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يَم٤مءُ  هَلُؿْ  َأمْ : ▬وضمؾ قمز وم٘م٤مل قُمقا  ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ُِم ي ُ  سمِفِ  َي٠ْمَذنْ  مَلْ  َُم٤م اًمدِّ : اًمِمقرى♂ ]اّللَّ

23.] 

َُذوا: ▬اًمٜمّم٤مرى طمؼ ذم وىم٤مل ٤ٌَمَرُهؿْ  اختَّ ٤ٌَمهَنُؿْ  َأطْم ـْ  َأْرسَم٤مسًم٤م َوُرْه   ُدونِ  ُِم
ِ
♂ اّللَّ

 [.53: اًمتقسم٦م]

ـْ  َأْرسَم٤مسًم٤م: ▬اًم٘مرآين اًمٜمص هذا أؿمٙمؾ   ُدونِ  ُِم
ِ
 سمٕمض قمغم أؿمٙمؾ♂.. اّللَّ

 هذه اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٞمف شمال اًمذي اعمجٚمس ذم يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٙمرام، إصح٤مب

 سمـ قمدي وهق أٓ اجل٤مهٚمٞم٦م، ذم شمٜمٍموا اًمذيـ اًمٕمرب ُمـ يم٤من وىمد ريٛم٦م،اًمٙم أي٦م

َُذوا: ▬اًمٜمّم٤مرى ديٜمف سمٜمل ذم ي٘مقل أي٦م هذه ؾمٛمع ومٚمام اًمٓم٤مئل، طم٤مشمؿ ٤ٌَمَرُهؿْ  اختَّ  َأطْم

٤ٌَمهَنُؿْ  ـْ  َأْرسَم٤مسًم٤م َوُرْه   ُدونِ  ُِم
ِ
 !اهلل دون ُمـ أرسم٤مسم٤مً  اختذٟم٤مهؿ ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل ،♂اّللَّ

: أي٦م ومٝمؿ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل أراد يمام أي٦م يٗمٝمؿ مل ٕنف هذا؟ قلي٘م ح٤مذا

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل ُمع وإرض اًمًٛمقات ظمٚم٘مقا : يٕمٜملش َأْرسَم٤مسًم٤م»

 سم١ًماًمف جمٞم٤ٌمً  ًمف وم٘م٤مل سم٢مؿمٙم٤مًمف، أـم٤مح اًمذي اًمّمحٞمح اعمٕمٜمك ًمف سَملمَّ  ُم٤م هقم٤من اًمًالم

ُم٤مً  ًمٙمؿ طمٚمٚمقا  وإذا ؟شطمرُمتٛمقه طمالًٓ  ًمٙمؿ طمرُمقا  إذا يمٜمتؿ أخًتؿ: »إي٤مه  طمرا

 ُمـ أرسم٤مسم٤مً  إي٤مهؿ اخت٤مذيمؿ ومذاك: »اًمًالم قمٚمٞمف وم٘م٤مل. يم٤من وم٘مد هذا أُم٤م: ىم٤مل طمٚمٚمتٛمقه؟

 ش.اهلل دون

 آدم ومٞمٝمؿ سمام اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اًمٜم٤مس ؾمٞمد وهق ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يم٤من إذا: أىمقل أن ُأريد

م أن ًمف ًمٞمس إنٌٞم٤مء ؾمٞمد يم٤من إذا واًمرؾمؾ، إنٌٞم٤مء ُمـ دوٟمف ومٛمـ  ُيـَحٚمِّؾ، وأن ُيـَحرِّ

م أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل دون ٕطمدٍ  ومٝمؾ وضمؾ، قمز هلل ذًمؽ وإٟمام  أن دام ُم٤م ُيـَحرِّ

م؟ ٓ اًمرؾمقل  .ٓ: اجلقاب ُيـَحرِّ

م إذا اًم١ًمال، شمقوٞمح إلمت٤مم أن:  ٟمحـ ومٝمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م وسمٚمٖمٜم٤مه ؿمٞمئ٤مً  اهلل طَمرَّ

 ُٟمَحٚمِّٚمف؟ أم ُٟمحرُمف

 .ٟمحرُمف ُٟمَحّرُمف؟ أم ُٟمَحٚمِّٚمف ُمقىمٗمٜم٤م؟ ومام ،ؿمٞمئ٤مً  اهلل طمرم إذا
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م ومالن شم٘مقل قمٜمل، شمٜم٘مؾ ىمد ُمثالً  وم٠من٧م  هذا ٕن سمدهل: أُمر هذا اعمتٕم٦م، طَمرَّ

 قمز سم٘مقًمف اًم٘مرآن ذم وصػ اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمالغ قمغم ُُمـَحّرم اًمتحريؿ

ـِ  َيٜمْٓمُِؼ  َوَُم٤م*  هَمَقى َوَُم٤م َص٤مطِمٌُُٙمؿْ  َوؾَّ  َُم٤م*  َهَقى إَِذا َواًمٜمَّْجؿِ : ▬وضمؾ *  اهْلََقى قَم

َّٓ  ُهقَ  إِنْ   [.4-3: اًمٜمجؿ♂ ]ُيقطَمك َوطْمٌل  إِ

ُمٝم٤م إٟمام اعمتٕم٦م: قمٛمر طَمّرم ح٤م: وم٢مذاً   طمرُمٝم٤م وح٤م إي٤مه٤م، اًمرؾمقل حتريؿ قمغم سمٜم٤مءً  طَمرَّ

 واًمتحريؿ، اًمتحٚمٞمؾ صٗم٦م ًمف ًمٞمس ٕنف ٟمٗمًف: قمٜمد ُمـ طمرُمٝم٤م ُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .شمٕم٤مممو شم٤ٌمرك رسمف قمٜمد ُمـ هق إٟمام

 .. ذقمل ًمٜمص ُمٜمف شمٜمٗمٞمذ هق ًمٚمٛمتٕم٦م، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر حتريؿ

 وّوح٧م اًمًٜم٦م سمؾ سم٤مًمًٜم٦م، وم٘مط ًمٞمس اعمتٕم٦م حتريؿ أن اًمٜمٔمر أخٗم٧م أن هبذا ُأريد

*  اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ : ▬اعم١مُمٜملم ؾمقرة أول ذم ي٘مرأ  يمٚمٜم٤م هل٤م، اًم٘مرآن حتريؿ وسَمّٞمٜم٧م

ـَ  ِذي ـَ *  ُٕمقنَ ظَم٤مؿِم  َصالهِتِؿْ  ذِم  ُهؿْ  اًمَّ ِذي ـِ  ُهؿْ  َواًمَّ ـَ *  ُُمْٕمِرُوقنَ  اًمٚمَّْٖمقِ  قَم ِذي  ُهؿْ  َواًمَّ

يَم٤مةِ  ـَ *  وَم٤مقِمُٚمقنَ  ًمِٚمزَّ ِذي َّٓ *  طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَّ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ

ُؿْ  َأجاَْمهُنُؿْ  ـِ *  َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ : اعم١مُمٜمقن♂ ]اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  ًمَِؽ ذَ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

3-7.] 

 ًم٘مْم٤مء ًمٚمٛمًٚمؿ ؾمٌٞمؾ ٓ أن سَملمَّ  ىمد اعمحٙمٛم٦م، أي٤مت هذه ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م: إذاً 

ي اًمزواج،: هلام صم٤مًم٨م ٓ اصمٜملم ـمري٘ملم ُمـ إٓ ؿمٝمقشمف،  .واًمَتَنِّ

د وًمذًمؽ زواضم٤ًم: ًمٞمس ُمتٕم٦م: اعمتٕم٦م  أي٦م هذه فأوم٤مدشم ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل َأيمَّ

 .اًمتحريؿ ُمـ

ٌَٚمِّٖم٤مً  يم٤من ومٕمٛمر   قمز اهلل قمـ ُمٌٚمٖم٤مً  يم٤من واًمرؾمقل اعمتٕم٦م، سمتحريؿ اًمرؾمقل قمـ ُُم

 قمغم أن أىمقل ضمدًا، يمٌػم ؿمٌف ًمف اعمتٕم٦م حتريؿ ذم قمٛمر ومٕمؾ اعمتٕم٦م، سمتحريؿ وضمؾ

 سمـ قمٛمر أن يتقمهقن اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  وم٢من رُمْم٤من، ىمٞم٤مم سمتنميٕمف اعمج٤مز ؾمٌٞمؾ

 ذم اجلامقم٦م ُمع اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم وصالة رُمْم٤من، ذم اًم٘مٞم٤مم سمدقم٦م اسمتدع اًمذي هق اخلٓم٤مب،

 وٓ طمٞم٨م ىمٌٚمف، ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾمٜمٝم٤م ؾمٜم٦م أطمٞم٤م وإٟمام ؿمٞمئ٤ًم، يّمٜمع مل وهق رُمْم٤من،

 .ًمٚمٛمقوقع اًمت٘مري٥م ىمّمدت إٟمام أـمٞمؾ، أن أريد
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ؾ أن أريد ٓ  ر ًمٙمٜمل اًمؽماويح، صالة قمغم اًمٙمالم ُأوَمّمِّ  شمٜمٗمع واًمذيمرى ُأَذيمِّ

 شمريمٝم٤م صمؿ ًمٞم٤مل، صمالث مج٤مقم٦م رُمْم٤من ذم اًم٘مٞم٤مم صالة صغم ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل لم،اعم١مُمٜم

 ىمٞم٤مم صالة قمغم اعمًٚمٛملم طَمضَّ  ٟمٗمًف اًمقىم٧م ذم وًمٙمٜمف اًمٜم٤مس، قمغم شُمٗمرض أن ظمِمٞم٦م

 ُمع رُمْم٤من ذم اًمٕمِم٤مء صالة صغم ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل مج٤مقم٦م، رُمْم٤من

 ش.ًمٞمٚم٦م ٤ممىمٞم ًمف يُمت٥م يٜمٍمف، طمتك اإلُم٤مم ُمع ىم٤مم صمؿ اجلامقم٦م،

 رُمْم٤من ذم اًمٚمٞمؾ ىمٞم٤مم اًم٘مٞم٤مم، صالة صغم صمؿ اجلامقم٦م، ُمع اًمٕمِم٤مء صالة صغم إذا

 .يمٚمف اًمٚمٞمؾ ىم٤مم يم٠منف اإلُم٤مم، ُمع

 اإلُم٤مم ُمع اًم٘مٞم٤مم صالة ذقمٞم٦م ذم اًمٍميح، احلدي٨م هذا إٓ اًمًٜم٦م ذم يٙمـ مل ومٚمق 

 .قمٜمده ُمـ سمٌمء ي٠مت مل وهق اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر ذًمؽ ومٗمٕمؾ رُمْم٤من، ذم

 اإلُم٤مم، ُمع اًم٘مٞم٤مم صالة قمغم احلَضَّ  ذم اًمٜمٌقي اًم٘مقل هذا إمم اٟمْمؿ وىمد ومٙمٞمػ 

 .رُمْم٤من ُمـ ًمٞم٤مل صمالث اًمًالم قمٚمٞمف وِمْٕمُٚمف

٤ٌمقم٤مً  اعمتٕم٦م طمرم قمٛمر يمذًمؽ قمٜمده، ُمـ ينمقمٝم٤م ومل اًمًٜم٦م هذه أطمٞم٤م قمٛمر: وم٢مذاً   اشمِّ

سم٤مً  هذا ذم وًمٕمؾ ٟمٗمًف، قمٜمد ُمـ حيرُمٝم٤م ومل ًمِٜمٌَّٞمف،  .ؾمٌؼ ح٤م ضمقا

 : ..(52: 33/  21/ رواًمٜمق اهلدى) 

 همقه ايمؽاهمر زوصمفا فمصؿة دم زمؼاءها أن ورأت اظمرأة أؽمؾؿت إذا

 فمصؿته دم ايمبؼاء هلا جيوز همفل ألزمـائفا مصؾحة

ة :مداطمؾة  شمٗمٕمؾ ومامذا وأبٜم٤مء يم٤مومر زوج وهل٤م..اإلؾمالم دظمٚم٧م همرسمٞم٦م اُمرأ

 إذا ورسمام.. . ُمٜمٝمؿ وطمرُمٝم٤م أبٜم٤مءه٤م ُمٜمٝم٤م أظمذ زوضمٝم٤م ُمـ شمٓمٚم٘م٧م إذا سم٠مهن٤م قمٚمامً  سم٠مههت٤م

 .اإلؾمالم وأدظمٚمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ[ أثرت] رسمام ُمٕمف سم٘مٞم٧م

 اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ.. سمٖمػمه صمؿ سمٜمٗمًف اإلٟم٤ًمن يٌدأ أن هذا ذم احلٙمؿ :ايمشقخ

 ذم شمٌ٘مك أن هل٤م جيقز ٓ أؾمٚمٛم٧م أن سمٕمد اًمٙم٤مومر اًمزوج ُمـ إوٓد ُمـ هل٤م يم٤من ُمٝمام

 أرض إمم اؾمتٓم٤مقم٧م إن ٤مضمرهت وأن سمديٜمٝم٤م شمٗمر أن قمٚمٞمٝم٤م سمؾ اًمٙم٤مومر اًمزوج قمّمٛم٦م
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 ُمـ أبٜم٤مءه٤م ًمتخٚمٞمص يدهي٤م سملم اًمتل إؾم٤ٌمب متٙمٜمٝم٤م سمام شمًٕمك ذًمؽ سمٕمد صمؿ اإلؾمالم

 يٓم٠مه٤م أن ُمـ سمٜمٗمًٝم٤م شمٜمجق أن هل ومحًٌٝم٤م ؿمٞمئ٤مً  شمٗمٕمؾ أن شمًتٓمع مل وم٢من اًمٙم٤مومر، أبٞمٝمؿ

 .صم٤مٟمٞم٦مً  اًمٙم٤مومر ذًمؽ

 (11:51:16/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 طمراآل زملطمت ايمرصمؾكم من ىمل   سمزوج ضمؽم

 هذا؟ جيقز هؾ[ أظمر سم٠مظم٧م يمؾ اًمرضمٚملم ًمزواج] سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ُم٤م اًمٜمٙم٤مح هذا آصم٤مر ُمـ يٙمقن أٓ وهق: واطمد سمنمط جيقز أنف رأجل :ايمشقخ

 واًمٕمٙمس قمٛمرو أظم٧م شمزوج زيد: اعمٕمٜمك اًمِمٖم٤مر، ٟمٙم٤مح آصم٤مر ُمـ قم٤مدة يٙمقن

 هت وزوضمف زيد سملم ظمالف وىمع ُم٤م وم٢مذا اعمٝمر، دومع واطمد يمؾ ًمٙمـ سم٤مًمٕمٙمس،

 يم٤من وًمق جيقز ومال ذاك، ـمٚمؼ هذا ـمٚمؼ إن مت٤مًُم٤م يم٤مًمِمٖم٤مر وزوضمف، قمٛمرو إمم اًمٕمدوى

 اًمذي هذا ُمـ رء يؽمشم٥م ٓ قم٤مدة يم٤من إذا أُم٤م هٙمذا، اًمٕمرف يم٤من إذا ُمٝمر، هٜم٤مك

 أووح٧م؟ ًمٕمكم ضم٤مئز، ومٝمق اعمٝمر وضمد أنف دام ومام اًمِمٖم٤مر ٟمٙم٤مح ُمـ قم٤مًدة يؽمشم٥م

 (11:25:21( /2) ـه3418 ًمٕم٤مم اعمديٜم٦م ًم٘م٤مءات)

 ايمرضاع من األطمتكم زمكم اجلؿع ضمؽم

 إظمتلم سملم اجلٛمع ضمقاز ُمـ ششمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ» إًمٞمف ذه٥م ُم٤م :ايمسمال

 ذًمؽ؟ ذم شمقاوم٘مقٟمف هؾ اًمرو٤مع، ُمـ

َّٓ  إظُْمتلَْمِ  سَملْمَ  دَمَْٛمُٕمقا  َوَأنْ ▬ ُُمْٓمَٚم٘م٦م، أي٦م ٕنف ذًمؽ، أرى ٓ :ايمشقخ  ىَمدْ  َُم٤م إِ

ص ُم٤م يقضمد أنف قمٚمٛمل، طم٥ًم أقمت٘مد وُم٤م ،[25:اًمٜم٤ًمء♂ ]ؾَمَٚمَػ   أي٦م ُيـَخّمِّ

ّم٤مً  يتٓمٚم٥م سمذًمؽ وم٤مًم٘مقل وًمذًمؽ اًمٜم٥ًم، ذم سم٤مٕظمتلم  ومٌٝم٤م وضمد وم٢من ًممي٦م، ُُمـَخّمِّ

 .وإـمالىمٝم٤م أي٦م قمٛمقم ُمع ٟمٌ٘مك وإٓ
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 شمقضمٞمٝم٤مً  ًمف وضمدشمؿ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ىمقل همػم: يٕمٜمل اعمٜم٤مؾم٦ٌم، هبذه ؿمٞمئ٤مً  قمٚمٛمتؿ ومٝمؾ 

 .اطمتج٤مضم٤مً  شمٜمٌٞمٝم٤مً 

 قمـ اًمٕمثٞمٛملم ص٤مًمح حمٛمد ؿمٞمخٜم٤م يٜم٘مٚمٝم٤م واهلل ٟمٗمًٝم٤م، اًم٘مْمٞم٦م هذه قمغم :ايمسائل

 .اإلؾمالم ؿمٞمخ

 ذيمره؟ دًمٞمؾ ًمف هؾ :ايمشقخ

 .أذيمر ُم٤م :ايمسائل

 ( 11: 51: 58/ 513/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ما» ضمديث ضعف زمقان مع ايمزكى من ازمـته ايمرصمل زواج ضمرمة

 «احلرام نمؾب إال واحلرام احلالل اصمتؿع

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي] 

 اًمٕمراىمل احل٤مومظ ىم٤مًمف .ًمف أصؾ ٓ .شاحلرام همٚم٥م إٓ واحلرام احلالل اضمتٛمع ُم٤م»

 احلدي٨م هبذا اؾمتدل وىمد وأىمره،شاًم٘مدير ومٞمض»ذم اعمٜم٤موي وٟم٘مٚمف شاعمٜمٝم٤مج ختري٩م»ذم

 ُمـ اًمراضمح يم٤من وإن وهق احلٜمٗمٞم٦م ىمقل وهق اًمزٟمك، ُمـ اسمٜمتف اًمرضمؾ ٟمٙم٤مح حتريؿ قمغم

 .اًم٤ٌمـمؾ احلدي٨م هذا سمٛمثؾ قمٚمٞمف آؾمتدٓل قزجي ٓ ًمٙمـ اًمٜمٔمر، طمٞم٨م

 :وهق آظمر سمحدي٨م اعمخ٤مًمٗمقن ىم٤مسمٚمٝمؿ وىمد

 سم٤محلدي٨م اؾمتدل وىمد .سم٤مـمؾ .شطمالل سمٜمٙم٤مح يم٤من ُم٤م حيرم إٟمام احلرام، حيرم ٓ»

 أنف قمٚمٛم٧م وىمد اًمزٟمك ُمـ اسمٜمتف يتزوج أن ًمٚمرضمؾ جيقز أنف قمغم وهمػمهؿ اًمِم٤مومٕمٞم٦م

 أطمد ُمع ٟمص ومٞمٝم٤م وًمٞمس اًمًٚمػ، ٝم٤مومٞم اظمتٚمػ واعم٠ًمخ٦م ومٞمف، طمج٦م ومال وٕمٞمػ

 أمحد ُمذه٥م وهق قمٚمٞمف، ذًمؽ حتريؿ ي٘متيض وآقمت٤ٌمر اًمٜمٔمر يم٤من وإن اًمٗمري٘ملم،

 ،ش324 - 325» ًمف شآظمتٞم٤مرات»وم٤مٟمٔمر شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ورضمحف وهمػمه
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 اًم٘مٌقر اخت٤مذ ُمـ اًم٤ًمضمد حتذير» يمت٤مسمٜم٤م ُمـ ش59 - 56» اًمّمٗمح٦م قمغم وشمٕمٚمٞم٘مٜم٤م

 .شُم٤ًمضمد

 (.363/ 3) ًمْمٕمٞمٗم٦ما اًمًٚمًٚم٦م)

 وايمزاكقة زمايمزاين ايمزواج ضمرمة

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شُمثٚمف إٓ اعمجٚمقد اًمزاين يٜمٙمح ٓ»

 [:اإلمام ومال]

 اًمٖم٤مًم٥م، خمرج ظمرج اًمقصػ هذا ش:324/  6» اًمِمقيم٤مين ىم٤مل شاعمجٚمقد»: ىمقًمف

 ٜمفُم فمٝمر ُمـ شمتزوج أن ًمٚمٛمرأة حيؾ ٓ أنف قمغم دًمٞمؾ وومٞمف. اًمزٟمك ُمٜمف فمٝمر ُمـ سم٤مقمت٤ٌمر

 ىمقًمف ذًمؽ قمغم ويدل اًمزٟمك ُمٜمٝم٤م فمٝمر سمٛمـ يتزوج أن ًمٚمرضمؾ حيؾ ٓ ويمذًمؽ اًمزٟمك

ٟمِٞم٦َمُ ▬: شمٕم٤ممم ا كٌ  َأوْ  َزانٍ  إَِّٓ  َيٜمِٙمُحَٝم٤م َٓ  َواًمزَّ  . ♂ُُمنْمِ

 (.372/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 وايمعؽس ايمزاكقة كؽاح

  :ىم٤مل اإلُم٤مم

ايِن ▬: شمٕم٤ممم  ىم٤مل يَم٦مً  َأوْ  َزاٟمِٞم٦َمً  إَّٓ  َيٜمِٙمُح  َٓ  اًمزَّ ٟمِٞم٦َمُ  ُُمنْمِ ا  َأوْ  َزانٍ  إَِّٓ  َيٜمِٙمُحَٝم٤م َٓ  َواًمزَّ

كٌ  مَ  ُُمنْمِ  ♂.اعْم١ُْمُِمٜملِم قَمغَم  َذًمَِؽ  َوطُمرِّ

ٔي٦م: وُمٕمٜمك  ٟمٔمر ذم ُمنميم٦م أو زاٟمٞم٦م إٓ هل٤م زوضم٤م شمرشمْمٞمف ٓ سم٤مًمزٟمك اعمٕمروف اًمزاين أن ا

 ش:66/  3» شاًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م» ذم ُم٤م ذًمؽ وسمٞم٤من اًمزاٟمٞم٦م، ذم اًم٘مقل ويمذًمؽ اًمنمع،

 هبذا اعمرأة ٟمٙم٤مح ًمف أبٞمح وإٟمام اًمٕمٗمٞمٗم٦م، اعمحّمٜم٦م يتزوج أن أُمر اعمتزوج أن

 قمغم قمٚم٘م٧م ىمد واإلسم٤مطم٦م اٟمتٗم٤مئف: قمٜمد يٜمتٗمل اًمنمط قمغم اعمٕمٚمؼ واحلٙمؿ اًمنمط،
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 أن إُم٤م وم٤معمتزوج اعمنموـم٦م، اإلسم٤مطم٦م اٟمتٗم٧م اإلطمّم٤من: اٟمتٗمك وم٢مذا اإلطمّم٤من، ذط

 إٓ سمٜمٙم٤مطمف يرى ٓ ُمنمك ومٝمق يٚمزُمف: مل وم٢من م،يٚمز ٓ أو وذقمف، اهلل طمٙمؿ يٚمتزم

 ومٞمٙمقن :اًمٜمٙم٤مح يّمح مل قمٚمٞمف: طمرم ُم٤م وٟمٙمح وظم٤مًمٗمف اًمتزُمف وإن ُمثٚمف، ُمنمك هق ُمـ

 .شزاٟمٞم٤م

 (476/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمزكا من زمازمـته ايمرصمل زواج ضمؽم

ة زٟمك رضمؾ: إٟمف ؾم١مال قمٜمد إٟمف: سمٞم٘مقل ؿمٞمخٜم٤م :اظمؾؼي  .-سم٤مهلل واًمٕمٞم٤مذ- سم٤مُمرأ

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .اسمٜمتٝم٤م ـمٚم٥م ومؽمة سمٕمد صمؿ :اظمؾؼي

 .جيقز ٓ :ايمشقخ

 .ًمف جيقز ٓ :اظمؾؼي

 .ٓ :ايمشقخ

 ( 11: 45: 15/   679/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يتزوصمفا أن يمه جيوز همفل محؾفا سمبكم شمم زمامرأة زكى رصمل

 زمه ايمويمد ويؾحق

 ومٞمٝم٤م، اًمنمع طمٙمؿ يٕمٜمل ٟمٕمرف أن يٕمٜمل ٟمريد وًمٙمـ طمدصم٧م، ىمْم٤مي٤م ذم :اظمؾؼي

 ضمٜمًف سمٜمل ُمـ سمقاطمدة أو هبقًمٜمدي٦م زٟمك ُمٍمي ُمٖمريب ضمٜمًٞمتف ُمثالً  واطمداً  أن وهق

 قمٚمٞمٝم٤م: يٕم٘مد وأن هب٤م يتزوج أن يريد محٚمٝم٤م شمٌلم سمٕمدُم٤م هٜم٤مك، قمرسمٞم٦م ممٙمـ يٕمٜمل هق،

 ٓ؟ أم سمف ُيْٚمَحؼ وهؾ اًمقًمد؟ هذا ذم اإلؾمالم طمٙمؿ هق ومام
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 جيقز: ٓ -أجْم٤مً - يتزوضمٝم٤م وأن سمف، يٚمحؼ ٓ زٟم٤م، اسمـ هذا سمف، ُيٚمحؼ ٓ :ايمشقخ

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ُمنميم٦م، أو زاٟمٞم٦م إٓ يٜمٙمح ٓ اًمزاين ٕنف

 شم٤مب إذا واضمٝم٦م، شمٙمقن أم طم٘مٞم٘م٦م شمٙمقن هذه أقمٚمؿ واهلل ٟم٤مدرة هٜم٤مك صقرة ذم 

 يتزوج أن أطمدمه٤م أراد وطم٘مٞم٘م٦م ،-وضمؾ قمز- اهلل إمم وأن٤مسم٤م ٟمّمقطم٤مً  شمقسم٦م آصمٜم٤من

 اُمرأة أي اًمرضمؾ يتزوج يمام وإٟمام ٓ اًمقًمد، وهق ًم٤ًمسمؼا اًمزٟم٤م أثر ًمتؼمير ًمٞمس سم٤مٔظمر

ـ يمل  .ٟمٗمًف حيّمِّ

 اًمزٟم٤م وًمد وشمًجٞمؾ ومٞمٝم٤م، وىمٕمقا  اًمتل اًمٗم٤مطمِم٦م ؾمؽم هق اعم٘مّمقد يم٤من إن أُم٤م 

 .اجلقاب واوح اًمزٟم٤م، ُمـ أؿمد ومٝمذا سم٤مؾمٛمٝمام

 .واوح :اظمؾؼي

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 (11: 37: 21/ 325/ واًمٜمقر اهلدى)

 من ازمـته يتزوج أن ايمممفمي ـؽاحزمايم ايمرصمل الزمن جيوز هل

 ايمزكا؟

 اًمذي اًمزاين اسمٜم٦م يتزوج أن اًمزٟم٤م، ُمـ ًمٞمس اًمذي اًمزاين ٓسمـ جيقز هؾ :ايمسمال

ٗم٤مح؟ ُم٤مء ُمـ ضم٤مءت اًمتل أبقه هق ًِّ  اًم

 وهذه ُمٜمف، سمْمٕم٦م هق ًمٙمٜمف ًمف، طمرُم٦م ٓ يم٤من وإن اح٤مء هذا ٕن جيقز، ٓ :ايمشقخ

 ..اعمذاه٥م سملم ظمالف ومٞمٝم٤م شُمْٕمرف ُم٠ًمخ٦م

 (11: 13: 53/ 513/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 ايمزكا من ازمـته ايمرصمل يتزوج أن يصح هل

ة، زٟم٤م رضمؾ :ايمسمال  ،ُمٜمزل رسم٦م واعمرأة وووٕم٧م، ُمٜمف محٚم٧م أهن٤م وقمٚمؿ سم٤مُمرأ

 . يتزوضمٝم٤م أن وم٠مراد هذه، اًمزٟم٤م سمٜم٧م ؿم٤مسم٦م ص٤مرت اًمٌٜم٧م ـمقيٚم٦م، ؾمٜملم ُمرور سمٕمد

 . ًمف ًمٞمس :اجلواب

 . ًمف ًمٞمس :مداطمؾة

 يٌٞمحقن واًمِم٤مومٕمٞم٦م ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م ي٘مقًمقن احلٜمٗمٞم٦م: ىمقٓن ومٞمٝم٤م خ٦مواعم٠ًم :اجلواب

 يتزوج أن اًمرضمؾ قمغم طمرم احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ٕن ظمٓم٠م، وهذا اًمزٟم٤م، ُمـ سمٜمتف ٟمٙم٤مح

 هذا زوضمتف، طمٚمٞم٥م ُمـ وم٠ميمثر روٕم٤مت مخس روٕم٧م أهن٤م عمجرد اًمرو٤مع ذم اسمٜمتف

 ِم٤مرعاًم يٌٞمح ومٙمٞمػ اعمروٕم٦م، صمدي ذم احلٚمٞم٥م ٟٓمٕم٘م٤مد ؾم٥ٌم هق اًمذي احلٚمٞم٥م

 .إم طمٚمٞم٥م واؾمٓم٦م سمدون ُم٤ٌمذة صٚمٌف ُمـ وهل اسمٜمتف، يتزوج أن ًمٚمرضمؾ احلٙمٞمؿ

 اًمذيـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م رأي ُمـ اًمّمقاب إمم أىمرب هٜم٤م إطمٜم٤مف رأي يم٤من وًمذًمؽ 

 يمام هٜم٤م شمٓمٌٞم٘مٝم٤م يّمح ٓ ًمٙمـ قم٤مُم٦م، سمّمقرة صحٞمح٦م وهل: شم٘مقل ىم٤مقمدة قمٜمد وىمٗمقا 

ة زٟم٤م ومٝمق ل،احلال حيرم ٓ احلرام: شم٘مقل اًم٘م٤مقمدة شمٚمؽ ذيمرٟم٤م،  ومٞمف ُم٤م اًمٌٜم٧م وهذه سم٤معمرأ

م اًم٘م٤مقمدة، ٟمٓمٌؼ وم٢مذاً  قمٚمٞمف، حتريٛمٝم٤م ذم ٟمص  وقمرومتؿ اًمٌٜم٧م، حيرم ٓ سم٠مُمٝم٤م زٟم٤مه احلرا

 . اجلقاب

 (11: 59: 29/   213/  واًمٜمقر اهلدى)

 ايمثالشمة رش ايمزكا ويمد: ضمديث معـى

 زٟم٤م وًمد اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ :وطمدي٨م

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شًمثالصم٦ما ذ اًمزٟم٤م وًمد»

 .أبقيف سمٕمٛمؾ قمٛمؾ إذا يٕمٜمل[: ؾمٗمٞم٤من ىمقل شمٗمًػمه ذم اإلُم٤مم ٟم٘مؾ]
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 [:ىم٤مل صمؿ رومٕمف يث٧ٌم مل وًمٙمٜمف ُمرومققًم٤م روي اًمتٗمًػم هذا أن اإلُم٤مم ذيمر صمؿ]

 يتٕم٤مرض ٓ يمل ُمٜمف، ُمٜم٤مص ٓ سمف وم٤مٕظمذ رومٕمف، يث٧ٌم مل وإن اًمتٗمًػم، وهذا

 .همػمه سمجرم ي١ماظمذ ٓ ٤مناإلٟمً أن واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًم٘م٤مـمٕم٦م اًمٜمّمقص ُمع احلدي٨م

 قمـ احلدي٨م روي وىمد .أظمر اًمٙمت٤مب ُمـ ش3287» احلدي٨م اعمٕمٜمك هلذا وراضمع

 وراومٕم٤م ًمإلؿمٙم٤مل، ىم٤مـمٕم٤م ًمٙم٤من إؾمٜم٤مده صح ًمق آظمر، وضمف قمغم قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م

: ىم٤مل قمروة قمـ اًمزهري قمـ إؾمح٤مق اسمـ قمـ اًمٗمْمؾ سمـ ؾمٚمٛم٦م روى ُم٤م وهق ًمٚمٜمزاع،

 ذ اًمزٟم٤م وًمد: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ي٘مقل هريرة أب٤م أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م سمٚمغ»

 قمغم احلدي٨م يٙمـ مل إضم٤مسم٦م وم٠مؾم٤مء ؾمٛمٕم٤م، أؾم٤مءش هريرة أب٤م اهلل يرطمؿ»: وم٘م٤مًم٧م. اًمثالصم٦م

 ُمـ يٕمذرين ُمـ: وم٘م٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي١مذيش اعمٜم٤موم٘ملم ُمـ» رضمؾ يم٤من إٟمام هذا

 ذ هق» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل زٟم٤م، وًمد سمف ُم٤م ُمع إٟمف اهلل رؾمقل ي٤م ىمٞمؾ ومالن؟

 .♂شُأظْمَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  شَمِزرُ  َوَٓ ▬: ي٘مقل وضمؾ قمز واهلل شاًمثالصم٦م

 (.276/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 زكا ويمد اجلـة يدطمل ال :ضمديث معـى

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شزٟمٞم٦م وًمد وٓ مخر ُمدُمـ وٓ ُمٜم٤من وٓ قم٤مق اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ»

 [:اإلمام ومال]

د سمؾ فم٤مهره قمغم ًمٞمس ،شزٟمٞم٦م وًمد اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ» وىمقًمف  سم٤مًمزٟم٤م حت٘مؼ ُمـ سمف اعمرا

 يمام ًمف، اسمـ هق :ومٞم٘م٤مل إًمٞمف، ُمٜمًقسم٤م يٙمقن أن سمذًمؽ وم٤مؾمتحؼ قمٚمٞمف، هم٤مًم٤ٌم ص٤مر طمتك

 ىمٞمؾ ويمام هب٤م، وحت٘م٘مٝمؿ سمٕمٚمٛمٝمؿ اًمدٟمٞم٤م سمٜمق: هلؿ ومٞم٘م٤مل إًمٞمٝم٤م، سم٤مًمدٟمٞم٤م اعمتح٘م٘مقن يٜم٥ًم

 طمتك سم٤مًمزٟم٤م، حت٘مؼ عمـ ؾىمٞم زٟمٞم٦م، واسمـ زٟمٞم٦م وًمد ذًمؽ ومٛمثؾ اًمًٌٞمؾ، اسمـ ًمٚمٛم٤ًمومر

د ومٝمق قمٚمٞمف، هم٤مًم٤ٌم اًمزٟم٤م وص٤مر إًمٞمف، ُمٜمًقسم٤م حت٘م٘مف ص٤مر  شاجلٜم٦م يدظمؾ ٓ» سم٘مقًمف اعمرا

 احلدي٨م ذم سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ح٤م اًمزٟم٤م، ذوي ُمـ هق يٙمـ ومل اًمزٟم٤م ُمـ اعمقًمقد سمف يرد ومل

 وذطمف اهلل رمحف اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أيب يمالم ُمـ اؾمتٗمدشمف اعمٕمٜمك وهذا. ىمٌٚمف اًمذي
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 .أقمٚمؿ واهلل. احلدي٨م هلذا

 (.283/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمؽتازمقات من ايمزواج ضمؽم

 اًمٙمت٤مسمٞم٤مت، ُمـ اًمزواج طمٙمؿ ذم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ٟمرضمق: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :ايمسمال

 وسمٞم٤مٟمف؟ اًمتحريؿ ؾم٥ٌم شمٗمّمٞمؾ ومٜمرضمق اعمٜمع يم٤من وم٢من

 وذًمؽ اإلسم٤مطم٦م، هق اًمٙمت٤مسمٞم٤مت ُمـ اًمزواج ذم إصؾ أن ؿمؽ ٓ :اجلواب

ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمّمقص ـَ  ُِم ِذي ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ  ُِم

ٌْٚمُِٙمؿْ   حيٞمط ىمد اعم٤ٌمطم٤مت ُمـ ويمثػم واضم٦ٌم، ًمٞم٧ًم اإلسم٤مطم٦م هذه ًمٙمـ[ 3:اح٤مئدة♂ ]ىَم

 .واعمحرم سمؾ اجل٤مئز وهمػم اعمٛمٜمقع سم٤مب ذم يدظمٚمٝم٤م ُم٤م إطمٞم٤من سمٕمض ذم هب٤م

 قمٞم٥م وٓ ص٤محل٦م واًمزوضم٦م زوضم٦م، قمٜمده ضمؾر: ضمداً  سمًٞمٓم٤مً  ُمثالً  ٟميب ظمٚمٞمٜم٤م

 .سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م يم٤مًمتزوج أجْم٤مً  ضم٤مئز وهذا قمٚمٞمٝم٤م، يتزوج أن ويريد ومٞمٝم٤م،

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م ٟمِٙمُحقا وَم٤م▬   ُِم
ِ
٤مء ًَ  ًمٙمٜمف[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 اًمث٤مين زواجاًم هذا طمٙمؿ ومام اجلديدة، وسملم اًم٘مديٛم٦م سملم يٕمدل أن يًتٓمٞمع ٓ أنف يٕمت٘مد

 اإلسم٤مطم٦م هذه ٕن ح٤مذا؟ جيقز، ٓ أنف إمم احلٙمؿ هذا يٜم٘مٚم٥م اإلسم٤مطم٦م؟ أصٚمف اًمذي

 .جيقز ومال اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص ُم٘مٞمدة سم٤مًمٕمدل، اًم٘مرآن سمٜمص ُم٘مٞمدة

 اإلسم٤مطم٦م هذه يم٤مٟم٧م سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م، يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ أب٤مح وضمؾ قمز رسمٜم٤م طمٞمٜمام يمذًمؽ

 هذه يم٤مٟم٧م ُمٙم٦م، وذم وٕمٗم٤مء ًٚمٛمقنواعم اإلسم٤مطم٦م شمٙمـ مل اإلؾمالم، أول ذم ًمٞمس

 ُمـ طمقهل٤م ُم٤م قمغم فمٚمٝم٤م وشمٜمنم وضمقده٤م، شمث٧ٌم اإلؾمالم دوًم٦م سمدأت طمٞمٜمام اإلسم٤مطم٦م

 قمٚمٞمف ىمقًمف صدق ُمٙم٦م، ذم وهق وًمٞمس اًمقىم٧م ذًمؽ ذم صدق أنف سمحٞم٨م اًمٌالد،

ٚم٧م: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وهٜم٤مك اًمًالم  وٟمٍمت: »ُمٜمٝم٤م سمخٛمس، ىمٌكم إنٌٞم٤مء قمغم وُمْمِّ

 ُمـ يتزوضمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم وضمؾ قمز اهلل ذع طمٞمٜمذاكش ؿمٝمر ُمًػمة سم٤مًمرقم٥م

 .إؾمالُمٞم٤مً  ص٤مر واعمجتٛمع واًمّمقًم٦م اًمدوًم٦م ٕن اًمٙمت٤مسمٞم٤مت:
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 أنف طمٞم٨م ُمـ اؾمتٗم٤مد آؾمؽمىم٤مق وسمٓمريؼ سمؾ زواج، سمٓمريؼ ومٞمف دظمؾ ُمـ ومٙمؾ

 .ِدىم٦َّم ومٞمٝم٤م وم٢من اعمالطمٔم٦م هذه اٟمٔمروا. رىمٞمؼ هق

 أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل

 أرىم٤مء يّمٌحقن اًمٙمٗم٤مر ُمـ يم٠مهى هؿ؟ ُمـش اًمًالؾمؾ ذم اجلٜم٦م إمم جيرون

 اعمًٚمؿ، سمٞم٧م ذم رىمٞم٘م٤مً  ظم٤مدُم٤مً  ومٞمّمٌح قمٚمٞمٝمؿ اٟمتٍموا اًمذيـ اعمًٚمٛملم قمغم ويقزقمقن

 قم٤مروم٤مً  ُمًٚمامً  يّمٌح ٕنف أظمرة، ىمٌؾ اًمدٟمٞم٤م ذم سم٤مًمًٕم٤مدة قمٚمٞمف يٕمقد اًمرق هذا ًمٙمـ

 شمٕم٤ممم ىمقًمف سمذًمؽ يِمٝمد يمام ىمٌؾ ُمـ يِم٘م٤مه٤م يم٤من اًمتل اًمًٕم٤مدة ومٞمًٕمد وسمرؾمقًمف سم٤مهلل

ـْ ▬ صم٤مٟمٞم٤مً  اًمٞمقم اًمٙمٗم٤مر واىمع صمؿ أوًٓ، ـْ  َأقْمَرَض  َوَُم  َوٜمًٙم٤م َُمِٕمٞمَِم٦مً  ًَمفُ  وَم٢ِمنَّ  ذيِْمِري قَم

هُ  شَمٜمِل مِلَ  َربِّ  ىَم٤مَل [ ▬324:ـمف♂ ]َأقْمَٛمك اًْمِ٘مٞم٤َمَُم٦مِ  َيْقمَ  َوَٟمْحنُمُ  ٜم٧ُم يمُ  َوىَمدْ  َأقْمَٛمك طَمنَمْ

ٞمَتَٝم٤م آَي٤مشُمٜم٤َم َأتَتَْؽ  يَمَذًمَِؽ  ىَم٤مَل [ ▬323:ـمف♂ ]سَمِّمػًما  ًِ ك اًْمٞمَْقمَ  َويَمَذًمَِؽ  وَمٜمَ ًَ ♂ شُمٜم

 [ .326:ـمف]

 ـمٌٞمٕم٦م وهٙمذا اًمْمٜمٙم٤م، احلٞم٤مة هذه يٕمٞمش اًمٞمقم اًمٖم٤مًم٥م ٟمٕمؿ، اًمٞمقم، وم٤مًمٖم٤مًم٥م

 سمٓمٌٞمٕم٦م يٕمجٌف ٓ سمٓمريؼ اًمرىمٞمؼ يٜمت٘مؾ ومحٞمٜمام ُمٙم٤من، يمؾ وذم زُم٤من يمؾ ذم اًمٙمٗم٤مر

 رهمؿ ظم٤مدُم٤مً  رىمٞم٘م٤مً  ويٕمٞمش اإلؾمالم سمالد إمم يٜمت٘مؾ إصٗم٤مد، ذم ُُمَٖمٚمَّؾ ُم٠مؾمقر ٤ملاحل

ً، ي٠مظمذ ٓ أنٗمف ؾ وإن أضمرا  .ؾمٞمده إمم يٕمقد إضمر ومٝمذا ًمف، سمٛمٝمٜم٦م أضمراً  هق طَمّمَّ

 رىمٞم٘م٤مً  أصٚمف يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ أن يِمٝمد واًمت٤مريخ ذًمؽ ُمع ًمٙمـ 

 أوئلؽ قمـ قمٚمٛمٜم٤م ٟم٠مظمذ إطمرار ٟمحـ ٕت٘مٞم٤مء،ا اًمّم٤محللم ُمـ اًمٕمٚمامء، ُمـ ومّم٤مروا

 .إطمرار هؿ احل٘مٞم٘م٦م ذم هؿ ًمٙمـ اًمٕمٌٞمد،

 .أوًٓ  هذا اطمٗمٔمقا . اًمرق ُمـ هذا؟ ضم٤مء أجـ ُمـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمالهم٦م قمج٤مئ٥م ُمـ وهذا اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل ي٘مقل آظمر طمدي٨م

: ٜمليٕم قمٜمديمؿ؟ قمقان أجشش قمٜمديمؿ قمقان وم٢مهنـ ظمػماً، سم٤مًمٜم٤ًمء اؾمتقصقا : »اًمًالم

: زوضمتٛمقهـ اًمتل ًمٚمٜم٤ًمء ٟمدقمق يمام سم٤مًمًالؾمؾ، ُيـجر اًمِّكم ُمثؾ يٕمٜمل أؾمػمات،

 ٕهن٤م أؾمػمات؟ ًمٞمش قمقان؟ ًمٞمشش قمٜمديمؿ قمقان وم٢مهنـ ظمػماً، هبـ اؾمتقصقا »
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ضَم٤مُل : ▬زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أن ُم٠مُمقرة اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْمَّ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّللَّ

 [ .٤:54مءاًمٜمً♂ ]سَمْٕمضٍ 

 إذا سم٤مًمٙمؿ ومام ُمًٚمٛم٦م، يم٤مٟم٧م ًمق اًمزوضم٦م إمم ُمـ؟ إمم سم٤مًمٗم٤مئدة يٕمقد اًمرق هذا: وم٢مذاً 

 اإلؾمالم، سمالد إمم ُُمَٖمٚمَّالً  ي٠ميت طمٞمٜمام اًمٙم٤مومر إول اًمرىمٞمؼ ؿم٠من ومِم٠مهن٤م يمت٤مسمٞم٦م؟ يم٤مٟم٧م

ٟمٞم٦م اعمرأة هذه ؿم٠من  اًمزواج سمٓمريؼ أهن٤م اعمًٚمؿ يتزوضمٝم٤م طمٞمٜمام اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمٍما

 وهل سمٞمٜمام ًمإلؾمالم، ىمٚمٌٝم٤م ومٞمٜمنمح ىمرب، وقمـ يمث٥م قمـ اإلؾمالم قمغم فشمتٕمر شمّمٌح

 .ًمإلؾمالم قمدوة أيمؼم يم٤مٟم٧م اخل٤مص اجلق هذا قمـ سمٕمٞمدة

 ُمـ احل٘مٞم٘م٦م ًمٙمٜمف ؿمجقن، ذو: ي٘م٤مل يمام واحلدي٨م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من يذيمرين وهذا

 اًمًالم قمٚمٞمف سم٠منف يذيمرين اًمٙمريٛم٦م، وؾمػمشمف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أطم٤مدي٨م قمج٤مئ٥م

 ٟمّمٞم٥م ُمـ وظمرضم٧م أؾمػمة وىمٕم٧م ويم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقدي٦م، صٗمٞم٦م ًمٜمٗمًف اؾمتّمٗمك طمٞمٜمام

 .ًمؽ إٓ شمّمٚمح ٓ إهن٤م اًمٜم٤مس سمٕمض وم٘م٤مل اًمّمح٤مسم٦م ُمـ رضمؾ

 ؾمت٦م أو مخس طمّمتف ُمـ يم٤مٟم٧م ُمـ وأقمٓمك ًمٜمٗمًف، اصٓمٗم٤مه٤م اًمرؾمقل: اخلالص٦م

 .اًمٕمٌٞمد ُمـ يٕمٜمل إهى، ُمـ رؤوس

 قمغم إٟم٤ًمٟم٤مً  ُأبٖمض ُم٤م يم٠مؿمد اًمرؾمقل ُأبٖمض ذًمؽ ىمٌؾ يمٜم٧م: صٗمٞم٦م شم٘مقل اًمِم٤مهد

َ٘م٧م ًُمٓمٗمف وؿَم٤موَم٧ْم  اًمرؾمقل قمّمٛم٦م ذم َدظَمَٚم٧م ح٤م ًمٙمـ إرض، وضمف  ُمـ وحَتـ٘مَّ

 إًمٞمٝم٤م أطم٥م اهلل رؾمقل ص٤مر[ 4:اًم٘مٚمؿ♂ ]قَمٔمِٞمؿٍ  ظُمُٚمٍؼ  ًَمَٕمغم َوإِٟمََّؽ : ▬ًمف اهلل وصػ

 .يمٚمٝمؿ إرض وضمف قمغم ممـ

 أن ًمٚمٛمًٚمٛملم ؾوضم قمز اهلل أب٤مح ح٤مذا اًمن ٟمٕمرف طمٞمٜمئذ اعمٕم٤مين هذه ٓطمٔمٜم٤م إذا

ون يمام ٕنف اًمٙمت٤مسمٞم٤مت؟ يتزوضمقا   اًمٔمرف يٕمٜمل اًمٌقشم٘م٦م،: إضمٜمٌٞم٦م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٞمقم ُيٕمؼمِّ

ٌَُٕمٝم٤م ؾَمَتْدُمُٖمٝم٤م ومٞمف ؾمتقضمد اًمكم  .سمٓم٤مسمٕمٝم٤م وشَمْٓم

ُمر اًمٞمقم أُم٤م ظمتالف، أؿمد اظمتٚمػ وم٤ٕم  وهذا اإلؾمالُمل اًمٓم٤مسمع هذا يقضمد ٓ اًمٞمقم ٓا

 اًمٕمٙمس قمغم سمؾ اإلؾمالم، سمٓم٤مسمع اًمٜمٍماٟمٞم٦م أو ٝمقدي٦ماًمٞم اعمرأة هذه يٓمٌع اًمذي اعمًٚمؿ اًمٔمرف

زواج ُمـ يمثػم ذم ُُمَِم٤مهد هق يمام ذًمؽ، ُمـ  سمٗم٤ًمد ي٠متقن سمٙمت٤مسمٞم٤مت، يتزوضمقن اًمذـي ٕا
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وٓد شمريب هل ومت٘مقم سمٞمتٝمؿ، وإمم دارهؿ إمم ُيدظمٚمقٟمف ورسمٞم٦م، اًمؽمسمٞم٦م ٕا  شمرسمٞم٦م شمتقمم ورسمام ٕا

 .اإلؾمالُمٞم٦م سمٞم٦ماًمؽم احلّم٤مٟم٦م شمٚمؽ قمٜمده ًمٞمس ٕنف أجْم٤مً: اًمزوج

 وًمق اًمٖمرب، سمالد إمم ي٤ًمومر أن ُمًٚمؿ ّٕي  اًمٞمقم جيقز ٓ إٟمف: ٟم٘مقل ٟمحـ وهلذا

 :اصمٜملم سمنمـملم إٓ سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٞمقم يًٛمقٟمف ُم٤م ؾمٌٞمؾ ذم

ول اًمنمط ٜم٤ًم] حُمِّْمٜم٤مً  يٙمقن أن: ٕا ٜم٤مً  يٙمقن أن ،[وحُمَّمَّ  أُم٤م اإلؾمالُمٞم٦م، سم٤مٕظمالق حَمّمَّ

 إًمٞمف يتنب أن ُمـ ٟمٗمًف حيٗمظ وسمذًمؽ ُمتزوضم٤مً  يٙمقن أن لذقم شمٕمٌػم هذا ومٛمٕمروف حُمَّْمٜم٤مً 

 ارشمْم٤مه اًمذي اًمٕمٚمؿ حتّمٞمؾ أضمؾ ُمـ إًمٞمف ًمٚمذه٤مب اوٓمر اًمذي اعمجتٛمع ذًمؽ وم٤ًمد ُمـ اًمٌمء

ىمؾ قمغم ضم٤مئزاً  ُمنموقم٤مً  ُم٘مٌقًٓ  اإلؾمالم ٟمٔمر ذم اًمٕمٚمؿ هذا يٙمقن أن وسمنمط ًمٜمٗمًف،  .ٕا

 همػم هذه ٕن اعمًٚمٛم٦م: سمٖمػم اعمًٚمؿ يتزوج أن جيقز ٓ: اًمٞمقم ٟم٘مقل ٟمحـ وم٢مذاً 

 ًمٞمس هذا اجلق ٟمٗمس ٕنف سم٠مظمالىمف: شمٜمٓمٌع إؾمالُمٞم٤مً  ضمقاً  شمدظمؾ ًمٞم٧ًم اعمًٚمٛم٦م

 ٟمرسمٞمٝمؿ ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اعمًٚمامت، وسمٜم٤مشمٜم٤م اعمًٚمامت ٟم٤ًمءٟم٤م ٟمحـ ٟمِمقف قمؿ ٕنف إؾمالُمٞم٤ًم،

 .ي٘م٤مل يمام ًمف طمٙمؿ ٓ واًمٜم٤مدر ضمدًا، وَٟمَدر ىَمّؾ  ُم٤م إٓ إؾمالُمٞم٦م، شمرسمٞم٦م

 وؾمٚمقيمٜم٤م وأظمالىمٜم٤م قم٘م٤مئدٟم٤م قمـ يٙمقن ُم٤م أبٕمد يٙمقن ُمـ سمٞمقشمٜم٤م إمم ٟمدظمؾ ومٙمٞمػ 

 يقوم٘مٜم٤م وأن رؿمدٟم٤م، يٚمٝمٛمٜم٤م أن وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٟم٠ًمل ًمذًمؽ قم٤مداشمٜم٤م؟ قمـ ومْمالً 

 ٓ اًم٘مقم هؿ وم٢مهنؿ اًمّم٤مًمح: ؾمٚمٗمٜم٤م ُمٜمٝم٩م وقمغم ٟمٌٞمٜم٤م ؾمٜم٦م وذم رسمٜم٤م يمت٤مب ذم ًمٚمتٗم٘مف

 .ضمٚمٞمًٝمؿ يِم٘مك

 ( 11: 45: 24/ 239/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 32: 46/ 239/ واًمٜمقر دىاهل)

 ايمـرصاكقة من اظمسؾم زواج

ٟمٞم٦م ُمـ عمًٚمؿ ًمزواج سم٤مًمٜم٦ًٌم يٕمٜمل :مداطمؾة  أن؟ اًمٜمٍما

 .هيديٜم٤م وم٤مهلل ظم٤مًمّملم، اطمٜم٤م ُم٤م اعمًٚمٛملم ُمـ ٟمتزوج ٟمحـ :ايمشقخ

 جيقز؟ ومال يٕمٜمل :مداطمؾة
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ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت : ▬ىم٤مل أب٤مح ح٤م رسمٜم٤م ٕنف اًمٞمقم: سمٞمجقز ُم٤م :ايمشقخ ـَ  ُِم ِذي  ُأوشُمقا  اًمَّ

ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  [.3:اح٤مئدة♂ ]ىَم

 ( 11: 51: 51/ 528/واًمٜمقر اهلدى) 

 زواصمفام؟ فمؼد سمغقغم فمؾقفام همفل أؽمؾام كرصاكقان زوصمان

ٟمٞم٤من زوضم٤من: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :مداطمؾة  قمٚمٞمٝمام جي٥م هؾ ًمإلؾمالم اهلل هدامه٤م ٟمٍما

 زواضمٝمؿ؟ قم٘مد شمٖمٞمػم

 اًمٕم٤مص سمـ اًمرسمٞمع أبق اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٜم٧م زيٜم٥م زوج أؾمٚمؿ ح٤م :ايمشقخ

 .ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٤م يمام زوضم٤من سم٘مٞم٤م وإٟمام زيٜم٥م، سمٜمتف قمغم قم٘مده ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ضمدد ُم٤م

 (11: 51: 52/ 542/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؽمقده إذن زمغغم ايمعبد زواج ضمؽم

  [:طمان صديق ومال] 

 .شسم٤مـمؾ ومٜمٙم٤مطمف ؾمٞمده: إذن سمٖمػم اًمٕمٌد شمزوج وإذا»

 [:األيمباين همعؾق]

 طمٜمٞمٗم٦م، أيب ُمذه٥م ذم صح اًمٕم٘مد سمٕمد أضم٤مزه وم٢من اًمًٞمد، جيزه مل إذا اعمًٚمٛملم ٤مشمٗم٤مقسم

 اًمرواي٦م ذم وأمحد اًمِم٤مومٕمل، ُمذه٥م ذم يّمح ومل اًمروايتلم، إطمدى ذم وأمحد وُم٤مًمؽ،

ظمرى:  . ش91/  2» شمٞمٛمٞم٦م سمـ شاًمٗمت٤موى» ذم يمذا ٕا

 (499/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ازمةايمؼر كؽاح فمن ايمـفي دم صماء ما ضعف

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]
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 .ُمرومققم٤مً  ًمف أصؾ ٓش. و٤موي٤مً  خيٚمؼ اًمقًمد وم٢من اًم٘مري٦ٌم: اًم٘مراسم٦م شمٜمٙمحقا  ٓ»

 ذم اهلل يت٘مقن ٓ اًمذيـ وديم٤مشمرشمف، اًمزُمـ هذا ُمتٗم٘مٝم٦م قمٜمد اًمٞمقم اؿمتٝمر وىمد [:اإلمام ومال]

ىمقال ُمـ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٚم٘مقن ـمالهبؿ، راء ٕا  ُم٤م ٕطم٤مدي٨ما وُمـ سمره٤من، وٓ قمٚمٞمف طمج٦م ٓ ُم٤م ؤا

 وم٢مين احلدي٨م: يمٝمذا واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف يمالُمف ُمـ ًمف أصؾ ٓ وُم٤م ظمٓم٤مم، وٓ ًمف ؾمٜم٤مم ٓ

 .ـمالهبؿ سمٕمض ُمـ ُمراراً  قمٜمف ؾمئٚم٧م

 (.613/ 33/2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ويمد إلم ايمتحريم يتعدى همفل األمفات، حيرم ايمبـات فمعم ايمعؼد

 أيضًا؟ ايمرصمل

 اًمرضمؾ وًمد إمم اًمتحريؿ يتٕمدى ومٝمؾ ُٕمٝم٤مت،ا حيرم اًمٌٜم٤مت قمغم اًمٕم٘مد :مداطمؾة

 أجْم٤ًم؟

 .ٓ :ايمشقخ

 .يتٕمدى ٓ :مداطمؾة

 .يتٕمدى ٓ :ايمشقخ

 : ..(38: 18/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؟يؼع هل ايمتؿثقل دم ايمؼران فمؼد

 ي٘مع؟ هؾ اًمتٛمثٞمؾ ذم اًم٘مران قم٘مد :ايمسمال

 ىمقزم ُمـ اًمّمحٞمح ٕن ي٘مع: اًمنمقمل اًمٕم٘مد ذوط شمقومرت إذا ٟمٕمؿ، :اجلواب

 اًمنموط شمقومرت وم٢مذا واىمع، ٟم٤مومذ اًمٕمت٤مق وذم اًمٓمالق وذم اًمٜمٙم٤مح ذم اهلََزل أن: اًمٕمٚمامء

، أم ؿم٤مؤوا اًمٜمٙم٤مح شَمـح٘مؼ  ؾمٜم٦م قمنميـ ٟمحق ىمٌؾ دُمِمؼ ذم وأن٤م ضمٞمدًا، أذيمر وأن٤م أبقا

 اًمدوائر ذم ُم٤مذا؟ ذم اعمقفمٗم٤مت ُمّم٤مئ٥م ُمـ وهذا ُمقفمٗم٦م، زم اشمّمٚم٧م شم٘مري٤ٌمً 
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 وزُمٞمٚم٦م، زُمٞمؾ ذم ص٤مر زُمالء، يم٤مٟمقا  زُمٞمؾ، هل٤م: ىم٤مًم٧م ُم٤م وسمئس ىم٤مًم٧م احلٙمقُمٞم٦م،

: أظمرى إمم يمٚمٛم٦م ُمـ سمت٘مقل واطمدة، همروم٦م ذم وفمٞمٗمتٝم٤م ذم قمٛمٚمٝم٤م ذم ُمٕمف شمِمؽمك وهل

 اعمزح، سم٤مب ُمـ وزقمٛم٧م؟ ىم٤مًم٧م ُم٤مذا سم٤مب ُمـ آظمره إمم ٟمٗمًؽ سمتزوضملم شمتزوضمٞمٜمل

 صتٝم٤مظمال ُم٘مدُم٦م هل٤م ووٕم٧م آٟمٗم٤ًم، ؾمٛمٕمتف اًمذي اجلقاب هبذا وأضمٞمٌٝم٤م أومتٞمٝم٤م أن وم٘مٌؾ

 اًمدوائر هذه ُمثؾ ذم وظم٤مص٦م أقمامهلؿ، ذم ًمٚمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمِم٤مريم٦م ُمـ اًمتحذير

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ومٞمٝم٤م شُمٚمَتَزم ٓ اًمتل احلٙمقُمٞم٦م

 اعمقفمٗملم سملم شمٙمقن اًمتل آظمتالـم٤مت هذه ٟمت٤مئ٩م وُمـ: ىمٚم٧م ذًمؽ سمٕمد

 وهق اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م: وهق إيمؼم اعمحٔمقر يٙمقن ىمد حمٔمقر، ي٘مع أن: واعمقفمٗم٤مت

 سم٠من: ي٘مقل اًمنمع ٕن ُمِمٙمٚم٦م: ذم شم٘مع أن يمدت أن وأن٧م ذًمؽ، دون وُم٤م ًمزٟم٤م،ا

ي همػم هزل قمـ ي٘مع اًمذي اًمٜمٙم٤مح  وهذا اًمٕم٘مد هذا أن أفمـ ُم٤م وًمٙمـ واىمع، ومٝمق ضِمدِّ

 هذا ٟمتّمقر ُم٤م طم٤مرض، أُمرك وزم ُمثالً  يم٤من زُمٞمٚمؽ وسملم سمٞمٜمؽ وىمع اًمذي اًمٜمٙم٤مح

 . ٟمٕمؿ أي: ىم٤مًم٧م ؿمٝمقد هٜم٤مك ويم٤من إُمر،

 يم٤من ًمق وإٓ اًمرضمؾ، هلذا زوضم٦مً  أصٌح٧م شمٙمقن أن ُمـ أنج٤مك اًمذي هذا: وم٘مٚمٜم٤م

 .واىمع اًمٜمٙم٤مح ؿمؽ سمال إظمرى ًمٚمنموط اعمح٘م٘ملم سمقضمقد يم٤مُمٚم٦م متثٞمٚمٞم٦م ي٘مع

 اًمٕم٘مد يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  وسمتامُمٝم٤م، ايمتامهل٤م، ذم اًمنموط هذه حت٘مؼ ٓ ىمد واىمٕمٞم٤مً  ًمٙمـ

 أجْم٤مً  يًتٚمزم ٕنف أجْم٤ًم: جيقز ٓ اًمٓمٌع، ذم هذا ُمثؾ يم٤من وإن ًمف، صح٦م ٓ سم٤مـمؾ

 .اجلٛمٞمع قمغم خْتَٗمك ٓ ُمٜمٙمرات

 ( 11: 38: 28/ 213/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمـؽاح دم اظمزاح

ٟمٜم٤م ُمـ ؿم٤ٌمب ذم: إؿمٙم٤مل ذم :ايمسائل  طم٤مًم٦م ذم واطمد سمٞم٧م راحيلم وإطمٜم٤م إظمقا

 زوضمتؽ: ىم٤مل يمذا، إي٤مه٤م زوضمٜمل[: اإلظمقة أطمد وم٘م٤مل] سمٜم٧م ضم٤ميٌف زوضمتف وٓدة،

 اًمزواج طمّمؾ ي٘مقل اًمِمٞمخ أن هٜم٤مك سمٞمٜمٝمؿ ظمالف ومّم٤مر ،اعمزح ؼـمري قمـ. إي٤مه٤م

 ومٙمٞمػ أؾمٌقع، سمٜم٧م ـمٗمٚم٦م هذه أن [ي٘مقل] اًمٜم٤مس ومٌٕمض ،يٓمٚم٘مٝم٤م أنف ووضم٥م هذا
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 ومٝمذا إي٤مه٤م، زوضمتؽ :ىم٤مل ،إي٤مه٤م زوضمٜمل :ٕبٞمٝم٤م كطمٙم[ ىم٤مًمقا ] ،اًمزواج طمّمؾ

  اًمزواج؟ طمّمؾ

 أريم٤مٟمف وُمـ ٜمٙم٤مح،اًم وىمع وم٘مد اعمزح سمٓمري٘م٦م شمقومرت إذا اًمٜمٙم٤مح أريم٤من :ايمشقخ

ج اًمٌٜم٧م وزم أنف سمٞمٙمٗمل ُم٤م يٕمٜمل اًمِمٝمقد،  طمتك ومٞمف، ُم٤م مم٤مزطم٤مً  اًمِم٤ٌمب ٕطمد سمٜمتف زوَّ

 مت٤مم ُمـ اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م مت٤مم ُمـ يٕمٜمل يِمٝمدون، ؿمٝمقد أجش يٙمقن ُم٤م سمد ٓ اًمٜمٙم٤مح ي٘مع

 هل شمرى صمؿ اًمِم٤مب، ذاك ُمـ ٓسمٜمتف اًمٌٜم٧م وزم إٟمٙم٤مح قمغم يِمٝمدوا أنف اًمتٛمثٞمٚمٞم٦م

 .اًمرؿمد ؾمـ سم٤مًمٖم٦م يم٤مٟم٧م إذا سمذًمؽ

 ( 11: 15: 265/43/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 16: 45/ 265/واًمٜمقر اهلدى)

 هبا؟ زواصمه جيوز هل ايمرصمل ضمجر دم ايمرزمقبة سُمربَّ  مل إذا

يِت  َوَرسَم٤مئٌُُِٙمؿُ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ذم ؿمٞمخٜم٤م أؾم٠مخؽ أن أريد :مداطمؾة  طُمُجقِريُمؿْ  ذِم  اًمالَّ

ـْ  ٤مئُِٙمؿُ  ُِم ًَ
يِت  ٟمِ َـّ  َدظَمْٚمتُؿْ  اًمالَّ  ؿمخص يٙمقن ىمد أنف: وم٤مًم١ًمال ،[25:اًمٜم٤ًمء♂ ]هِبِ

 ؾمقري٤م ذم اًمتل واًمٌٜم٧م إردن، ذم ي٘مٓمـ وهق ؾمقري٤م ذم سمٜم٧م وهل٤م اُمرأة ُمتزوج

 يتزوضمٝم٤م؟ أن ًمف جيقز هؾ طمجره، ذم ًمٞم٧ًم

 طمجره، ذم شمٙمـ مل وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  ُيْٛمٜمَع أنف اجلٛمٝمقر ىمقل: ىمقٓن ًمٚمٕمٚمامء هٜم٤م :ايمشقخ

 طِمْجره ذم شمٙمـ مل إذا أنف قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قمكم ىمقل قوه اًمٕمٚمامء، ُمـ أىمؾ وىمقل

 .شمٗمْمؾ. اًمراضمح هق إول اًم٘مقل ًمٙمـ ضم٤مز،

 .اًمزواج هذا سمتحريؿ اجلٛمٝمقر ىمقل أن ذيمرت.....  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 قمٗمقاً  سمحجره، ًمٞم٧ًم ٕنف هذا: سمجقاز ـم٤مًم٥م أيب سمـ قمكم وىمقل :مداطمؾة

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم قمٚمٛمؽ هق ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م

 ٟمٕمؿ؟ :ايمشقخ
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 أن٧م؟ ُمٜمؽ احلٙمؿ ٟمٕمرف أن ٟمريد اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم ؿمٞمخٜم٤م ي٤م قمٚمٛمؽ :مداطمؾة

 .اًمٕمٚمامء مج٤مهػم ُمع :ايمشقخ

 .يٕمٜمل اجلٛمٝمقر ُمع :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

ـَ  َأبْٜم٤َمئُِٙمؿُ  َوطَمالئُِؾ : ▬ٟم٘مٞمس هذا وقمغم :مداطمؾة ِذي ـْ  اًمَّ ♂ َأْصالسمُِٙمؿْ  ُِم

 أن ًمف جيقز اًمرو٤مقم٦م ذم اسمٜمف زوضم٦م اًمرو٤مقم٦م، ذم وًمد ًمف ؿمخص[ 25:اًمٜم٤ًمء]

ـَ : ▬ىمٞمدت أي٦م يتزوضمٝم٤م، ِذي ـْ  اًمَّ  ي٤م ؾم١مال وهٜم٤م ،[25:اًمٜم٤ًمء♂ ]َأْصالسمُِٙمؿْ  ُِم

 سم٤مًمرو٤مقم٦م؟ اسمٜمف وهق ُم٤مت إذا اسمٜمف زوضم٦م يتزوج أنف جم٤مل ذم أنف يٕمٜمل ؿمٞمخٜم٤م،

 سم٤مًمرو٤مقم٦م؟ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 سحي٦م أي٦م اًمّمٚم٥م، ُمـ قًمداًم همػم طمٙمؿ ًمف اًمرو٤مقم٦م ذم اًمقًمد هذا ٓ، :ايمشقخ

 .شم٘مقل يمام

 ..أي٦م ذم :مداطمؾة

 .سحي٦م أي٦م ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ( 11: 32: 51/ 636/واًمٜمقر اهلدى)

زموا: )ضمديث صحة ما  أضماديث وردت وهل ،(ايمـؽاح نمرِّ

 األزمافمد؟ زواج فمعم حتض صحقحة

 ش.اًمٜمٙم٤مح همرسمقا : »احلدي٨م صح٦م ُم٤م  :ايمسمال

 .ٟمٕمؿ. وٕمٞمػ  :ايمشقخ

 إب٤مقمد؟ زواج قمغم حتض صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وردت هؾ  :ايمسمال
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 .ٓ  :ايمشقخ

 ( 11: 25: 36/   394/  واًمٜمقر اهلدى)

 ايمرس زواج ضمؽم

ة شمزوج إٟم٤ًمن إذا يّمح، ُم٤م وإٓ ذقم٤مً  يّمح اًمن زواج  :ايمسائل   هاً  ذم اُمرأ

 اًمٜم٤مس؟ قمـ  أقمٚمٜمٝم٤م وُم٤م

ً،  :ايمشقخ  .ومٝمٛم٧ُم  ُم٤م قمٗمقا

ة شمزوج إٟم٤ًمن ًمق :ايمسائل  اًمزواج يّمح هؾ اًمٜم٤مس قمغم  أقمٚمٜمٝم٤م وُم٤م ه ذم اُمرأ

 يّمح؟ ٓ أم

 ايش؟ هذا :ايمشقخ

 .اًمزواج يّمح :ايمسائل

 ذط ىمًٛملم إمم شمٜم٘مًؿ اًمزواج ذوط ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك يّمح، اًمزواج :ايمشقخ

 وم٢مذاش اٟم٘مٓم٤مع» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ذم ُمٕمرووم٦م اًمّمح٦م ذط يمامل وذط صح٦م

ة ُم٤م رضمالً  شمزوج  ومٝمذا ـمٌٕم٤مً  ُمًٚمٛملم قمدول وسمِم٤مهدي آُمر وزم سمٛمقاوم٘م٦م ُم٤م سم٤مُمرأ

 سمذًمؽ يتؿ أفمـ واوح، يمامل، ذط اإلقمالن ًمٙمـ أقمٚمـ ُم٤م وًمق صحٞمح  ٟمٙم٤مح

 .اهلل ؿم٤مء ان اجلقاب

 يمامل؟ ذط اإلقمالن أن قمغم اًمدًمٞمؾ أجش :ايمسائل

 . صح٦م ذط أنف قمغم دًمٞمؾ وضمقد قمدم :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 ومٙمٞمػ اًمٜمٙم٤مح ذم اإلقمالن ؿمؽماطا قمدم يمالُمٙمؿ ذم ورد: ي٘مقل إخ :مداطمؾة

 ش.سم٤مًمدف اًميب واًمًٗم٤مح اًمٜمٙم٤مح سملم ُم٤م ومرق: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمقل ٟمٗمٝمؿ

 ٓ أو ي٘مقل، ُم٤م يٕمٜمل أن إُم٤م اًم٤ًمئؾ أن أفمـ ًمٙمـ يٜمٙمره أطمد ٓ هذا :ايمشقخ
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 ومٛمٕمٜمك ذط اًمدف قمغم اًميب إن: ىمٞمؾ إذا ي٘مقل؟ ُم٤م يدري ٓ أو ي٘مقل، ُم٤م يٕمٜمل

 ذم قم٤ممل هذا ي٘مقل ُم٤م.. سم٤مـمؾ ومٝمق واًمث٤مين إول ًمنمطا ومٞمف شمقومر قم٘مد أي أن ذًمؽ

 اًمتٜمٗمٞمذ واضم٥م ومٝمق اًمٜمٙم٤مح سم٢مقمالن ي٠مُمر اًمذي وأُمث٤مًمف احلدي٨م هذا ًمٙمـ اإلؾمالم،

 ومرض ذط ومٙمؾ ومرض، هق ُم٤م وسملم ذط هق ُم٤م سملم ٟمٗمرق أن ومٞمج٥م ذـم٤مً  وًمٞمس

 حلض اًمدف قمغم اًميب يٜمٌٖمل: أي اًم٘مٌٞمؾ، هذا ُمـ ومٝمذا ذـم٤ًم، ومرض يمؾ وًمٞمس

 اًمٕم٘مد أُم٤م اًمقاضم٥م، هبذا سم٤مًم٘مٞم٤مم ىمٍم وم٘مد يٗمٕمؾ مل إن ًمٙمـ ذًمؽ: قمغم اًمرؾمقل

 .ٟمٕمؿ ومّمحٞمح،

 ( 11: 54: 53/   797/  واًمٜمقر اهلدى)

 (. 11: 33: 12/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزواج فمعم اظمرأة إصمبار ضمؽم

 أن ًمقًمٞمٝم٤م يمٞمػ سم٤مٕطمرى اًمزواج ؾمـ أو اًمرؿمد ؾمـ سمٚمٖم٧م إذا اًمٗمت٤مة :ايمسائل

 اًمزواج؟ قمغم جيؼمه٤م

 يم٤مٟم٧م إن اًمزواج، قمغم اًمٌٜم٧م شُمـجؼم أن جيقز ٓ ضمؼم، ٓ ٕنف يمٞمػ: ٓ :ايمشقخ

 ومت٤مة ٕن شمٕم٘مؾ: أن سمٕمد اًمٗمًخ شمٓمٚم٥م أن ومٚمٝم٤م اًمزواج قمغم وأضمؼمت سم٤مًمٖم٦م همػم

ضم٧م  رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مًم٧م اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل إمم ضم٤مءت اًمزواج وسمٕمد أنٗمٝم٤م رهمؿ ُزوِّ

 ضم٤مه، ًمف ُم٤م ُمٜمزًم٦م، ًمف ُم٤م يٕمٜمل ظمًٞمًتف، سمف ًمػمومع فأيمره سمرضمؾ زوضمٜمل واًمدي إن اهلل

 ًمقزم جيقز ٓ وًمذًمؽ ٟمٙم٤مطمٝم٤م، ومرد ُمٜمزًمتف، يرومع اهلل ؿم٤مء ُم٤م صٝمر جيل ح٤م يٕمٜمل إب

 صمؿ شمزوضم٧م يم٤مٟم٧م وًمق سمؾ اًمرؿمد، ؾمـ سم٤مًمٖم٦م يم٤مٟم٧م ًمق سمٜم٤مشمف إطمدى ُيٙمره أن اًمٌٜم٧م

 وذم دٟمٞم٤مه٤م ذم هل٤م عأنٗم هق ُم٤م قمغم يدهل٤م أن قمٚمٞمف وإٟمام يٙمرهٝم٤م، أن جيقز ومال شم٠مجٛم٧م

 شمٙمرهقا  ٓ» ىم٤مل صمؿش قمدل وؿم٤مهدي سمَِقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل آظمرهت٤م،

 .اًمتزاُمٝم٤م ُمـ سمد ٓ ذوط.... هٜم٤مش صامهت٤م إذهن٤م: »وىم٤ملش اؾمت٠مذٟمقهـ ًمٙمـ ٟم٤ًمءيمؿ

 ُيَْم٤مرره٤م يٕمٜمل سمٜمتف وًمٞمتف يٕمْمؾ ىمد إب ًمٚمنمع، خم٤مًمػ رء ي٘مع وأطمٞم٤مٟم٤مً  

 رضمؾ هذا اخل٤مـم٥م ضم٤مءه٤م اًمذي هذا إن وًمٞم٘مؾ ُم٤مدي، ًمَِٓمَٛمع ٤مذا:ح زواضمٝم٤م، ي١مظمر
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 ًمف يدومع ريض ُم٤م ًمٙمـ ُمٜمٞمح، واهلل ومالن ظمًٞمًتف، يرومع ٓ أي وم٘مػم، رضمؾ صٕمٚمقك،

 ذم شمٌقر، راح واًمٌٜم٧م قمٚم٦م، ًمف يالىمل ظم٤مـم٥م ضم٤مء يمٚمام وهٙمذا سمٜمتف، ُمٝمر ُم٘م٤مسمؾ ؿمٞمئ٤مً 

 أجام: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ٕن سمٜمٗمًٝم٤م: ٟمٗمًٝم٤م شمزوج أن ٓ هل٤م يًٛمح اًمنمع احل٤مًم٦م هذه

ة  ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م سم٤مـمؾ، ومٜمٙم٤مطمٝم٤م وًمٞمٝم٤م إذن سمٖمػم سمٜمٗمًٝم٤م ٟمٗمًٝم٤م ٟمٙمح٧م اُمرأ

 ش.ًمف وزم ٓ ُمـ وزم وم٤مًمًٚمٓم٤من اظمتٚمٗمقا  وم٢مذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ىم٤ملش سم٤مـمؾ

ر أقمْمٚمٝم٤م، أب٤مه٤م أن أظمػماً  قمٜمٝم٤م ٟمتحدث يمٜم٤م اًمتل اًمٗمت٤مة ومٝمذه   ًم٥ًٌم زواضمٝم٤م أظمَّ

 يٙمقن وىمد أُمره٤م، وزم وراء ومػمؾمؾ اًمنمقمل، اًم٘م٤ميض إمم أُمره٤م شمرومع ض،حم ُم٤مدي

 يمحرص اًمٌٜم٧م ُمّمٚمح٦م قمغم حيرص ٓ مم٤م إب، همػم هق إطمٞم٤من سمٕمض ذم اًمقزم

ًمد  ؾم٥ٌم قمـ ُمٜمٝم٤م ويًتٗمن أُمره٤م، وزمِّ  إمم اًمنمقمل اًم٘م٤ميض ومػمؾمؾ قم٤مدة، اًمقا

 ُمثالً  وهق خيٓمٌٝم٤م، ءينضم٤م ومالن ي٘مقل يم٠من ذقمٞم٤مً  ؾم٤ٌٌمً  ُمٜمف ؾمٛمع وم٢من إي٤مه٤م، إقمْم٤مًمف

 ُم٤م اًمقاضم٥م، هق هذا ًمٞمش ًمف ي٘مقل ُم٤م مخر، ينمب وهق ضم٤مءين واًمث٤مين صالة، شم٤مرك

 ُمـ ذقمٞم٦م همػم أؾم٤ٌمب ُمٜمف ؾمٛمع إذا أُم٤م وم٤مؾمؼ، ُمـ اسمٜمتف يزوج إٟمف إُمر ًمقزم جيقز

 أُمره٤م: وزم أنػ رهمؿ اًم٘م٤ميض هذا شمزوي٩م يتقمم احل٤مًم٦م هذه ومٗمل آٟمٗم٤ًم، ذيمرت ُم٤م ٟمحق

 اًمديـ سمٖمػم قمالىم٦م هل٤م ًمٞمس واًمٙمٗم٤مءة هل٤م، يمٗم١م هق اخل٤مـم٥م أن ًمٚم٘م٤ميض شمٌلم ُم٤م إذا

ٌِٝم٤م ومج٤مهل٤م ح٤مهل٤م ٕرسمع اعمرأة شمٜمٙمح: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف إـمالىم٤م، ًَ  وطَم

 ش.يداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات ومٕمٚمٞمؽ وديٜمٝم٤م

 هلذه احلٞمثٞم٦م هذه ُمـ ويمٗم١م ُمتديـ رضمؾ اخل٤مـم٥م هذا أن قمرف اًم٘م٤ميض يم٤من وم٢مذا 

 هٙمذا أُمره٤م، وزم اًمٌحر ذب وًمق قمٚمٞمٝم٤م ًمف اًمٜمٙم٤مح قم٘مد هق شمقمم اعمًٚمٛم٦م اًمٗمت٤مة

 .احلٙمؿ يٙمقن

 ( 11 :31: 11/   356/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمصؾحة زواج ضمؽم

 جيقز؟ هؾ اعمّمٚمح٦م زواج :ايمسمال
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 سمٕمد إٓ قمٜمف اإلضم٤مسم٦م جيقز ٓ اجلديد اًمتٕمٌػم وهذا ضمديد، شمٕمٌػم :اجلواب

 ذم ي٘مٞمؿ أن يريد ُمًٚمامً  واطمداً  أن ُمثالً  ذهٜمل إمم ٤مدريتٌ أن٤م ُمْمٛمقٟمف، قمـ اإلومّم٤مح

 سمقاطمدة يتزوج ومٝمق دمقز ٓ اًمتل يم٤مومرة، سمجٜمًٞم٦م يتجٜمس أن ويريد اًمٙمٗمر، سمالد

غ اًمٙم٤مومر اًم٘م٤مٟمقن ذاك ذم اًمزواج هذا ٕن أُمريٙمٞم٦م:  اجلٜمًٞم٦م يٜم٤مل أن اعمتزوج هلذا يًقِّ

 سُمٜمل ُم٤م وم٤مؾمد، ومٝمق وم٤مؾمد قمغم سُمٜمل ُم٤م سمٕمض، ومقق سمٕمْمٝم٤م وفمٚمامت ومخر، وٓ اًمٙم٤مومرة

 .طمرام ومٝمق طمرام قمغم

 سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م؟ اعمًٚمؿ زواج أو اًمزواج طمٙمؿ ُم٤م ىمٞمؾ ًمق أُم٤م

 اًمٍميح اًم١ًمال ذاك ذم اًمٙمٛمٞمٜم٦م اعمّمٚمح٦م شمٚمؽ شمقضمد مل ًمق طمتك ٟم٘مقل ومٜمحـ

 .ضم٤مئزاً  أراه ٓ أن٤م اعمزقمقُم٦م، اعمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة سمدون اًمٞمقم اًمزواج هذا: أىمقل آٟمٗم٤ًم،

 اًمٜم٤مس إلومت٤مء اعمج٤مًمس يتّمدرون اًمذيـ ُمـ اًمٙمثػم ٜمٝم٤مقم يٖمٗمؾ ٟم٘مٓمف وهذه 

م  احلٙمؿ قمٚمٞمف ىم٤مم اًمذي إصؾ سم٤من ذًمؽ جيقز: ٓ وُم٤م جيقز وُم٤م واحلالل، سم٤محلرا

ٟمٞم٦م، أو هيقدي٦م يم٤مٟم٧م ؾمقاء سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م اعمًٚمؿ شمزوج سمجقاز اعمٕمروف  اًم٘مقل ومٝمذا ٟمٍما

ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف قمغم ُمًتٜمده ـَ  ُِم ِذي ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  وشُمقا أُ  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم ♂ ىَم

 اعمختٍم اًمت٘مٚمٞمدي اًمٗم٘مف سملم اًمٕمٔمٞمؿ اًمٗمرق ئمٝمر ؾمٞمٌدو، يمام هٜم٤م وُمـ ،[3:اح٤مئدة]

 اعمًت٘مك اًمٗم٘مف وسملم واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمغم ُمٕمتٛمد اًمٖمػم اعمتقن ذم

 ٓ ٗم٘مفاًم. اعمحّمٜم٤مت سمٙمٚمٛم٦م سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٤مت اًمزواج ي٘مٞمد وم٤مًم٘مرآن واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ُمـ

 اًمٗم٘مف هذا قمٚمٞمف ىم٤مم اًمذي اًمٜمص إمم رضمٕمٜم٤م وم٢مذا سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٤مت، اًمزواج جيقز: ي٘مقل ي٘مٞمد،

 أقمجٛمل ويمؾ سمؾ قمريب، يمؾ يٗمٝمٛمف وم٤مًمٜمص اًمتٕمٌػم، ذم شم٘مّمػم ُمـ ومٞمف ُم٤م قمغم

 وُمٕمٜمك حمّمٜم٦م، يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م ذم ُم٘مرون سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م اًمزواج أن مت٤مُم٤مً  يٗمٝمؿ ُمثكم ُمًتٕمرب

 أن ُمـ اهلل قم٤موم٤مٟم٤م ىمد وٟمحـ ٟمًٛمع ُم٤م طمدود وذم ومرضمٝم٤م، أطمّمٜم٧م قمٗمٞمٗم٦م، حمّمٜم٦م

 ُمـ ٟمًٛمع ومٜمحـ ؾمامقمف، ي٘م٤مل يمام اًمنم ُمـ ومحًٌؽ اعمقسمقءة، اًمٌالد شمٚمؽ ذم ٟمحٞم٤م

 ومت٤مة سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، ُمٕمدوم ًمٕمٚمف أو ضمدًا، ضمداً  ىمٚمٞمالً  أن اًمٌالد شمٚمؽ ذم سم٤مإلىم٤مُم٦م اسمتٚمقا  اًمذيـ

 يٙمقن أن ٤مديٙم هذا حمّمٜم٦م، قمٗمٞمٗم٦م وشمٙمقن اًمٕمنميـ أو قمنم اخلٛم٦ًم ؾمـ شمٌٚمغ
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 اًمزواج ًمٜمٗمًف يٌٞمح أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ ومٚمذًمؽ ومٕماًل، ُمٕمدوُم٤مً  يٙمـ مل إن ُمٕمدوُم٤ًم،

 .اًمٙمت٤مسمٞم٤مت اًمٜم٤ًمء شمٚمؽ سمٛمثؾ

 يم٤مٟمقا  اًمذيـ إتراك اًمْم٤ٌمط ُمـ رضمالً  أنًك، ومٚمـ أنًك إن ي٘م٤مل يمام وأن٤م

 اًمٌالد، سمٕمض إمم وصٚم٧م اًمتل اًمٕمثامٟمٞم٦م اجلٞمقش ُمع أوروسم٤م ذم طمروهبؿ ذم وصٚمقا 

 سم٠من اًمِم٤ٌمب ؾمـ ذم وأن٤م دُمِمؼ، ذم ـمٌٕم٤مً  وأن٤م اًمرضمؾ هذا طمدصمٜمل واًمٜمٛم٤ًم، ٚمٖم٤مري٤م،يمٌ

 أو اًمٜمٛم٤ًم ؾمٛمك إُم٤م أن، ٟمًٞم٧م أن٤م أنًك، أن٤م اًمٌالد، شمٚمؽ سمٕمض ذم اًمٕم٤مدة هٜم٤مك

 .سمٚمٖم٤مري٤م

 يمٜمتؿ إذا- رأؾم٤مً  وم٤مًم٘م٤مسمٚم٦م سمٜم٧م يم٤مٟم٧م وم٢من سمٓمٜمٝم٤م، ذم ُم٤م شمْمع طمٞمٜمام احل٤مُمؾ: ىم٤مل

ٌَْٕمّمٝم٤م، -٦ماًمًقري اًمٚمٗمظ هذه شمًتٕمٛمٚمقن  ومتٗمض ومرضمٝم٤م ذم إصٌٕمٝم٤م شُمدظمؾ أي شَم

 .ح٤مذا؟ ؾمٚمٗم٤ًم، سمٙم٤مرهت٤م

 ومتزوضمٝم٤م سم٤محلرام، هب٤م ومتتٕمقا  اًمِم٤ٌمب، وقم٤مذت اًمٜم٤ًمء ؾمـ سمٚمٖم٧م ُم٤م إذا طمتك

، اًمزوج  ٕهن٤م ُمش وًمدت، ُمٜمذ هذه ٓ ومٞم٘مقًمقن اًمٌٙم٤مرة ُمٗمْمقو٦م ومٞمجده٤م زقمٛمقا

 .اًمٌالد شمٚمؽ ذم إُمر وصؾ هٙمذا إظمدان، ذوات ُمـ

 يم٤من وًمق طمتك إضمقاء، شمٚمؽ ُمثؾ ذم اًمٞمقم سم٤مًمٙمت٤مسمٞم٦م اًمزواج جيقز ٓ: اً وم٢مذ

ـ  ًمف ومٝمذا وضمؾ، قمز اهلل إمم وشم٤مسم٧م أؾمٚمٛم٧م إن إٓ هل، حيّمٜمٝم٤م أو ٟمٗمًف ًمٞمحّمِّ

 .آظمر طمٙمؿ

 (11: 22: 31/ 459/ واًمٜمقر اهلدى)

  ايمتوزمة أراد شمم زوصمته يمقسؼمصمع زمؿحؾِّل صماء رصمل

 سم٤مهلل قمٞم٤مذاً  يٌح٨م أظمذ صمؿ يمؼمى، سمٞمٜمقٟم٦م ئٜم٤مً سم٤م ـمالىم٤مً  زوضمتف ـمٚمؼ رضمؾ :مداطمؾة

 هذا أن يٕمرومقن ـمٌٕم٤مً  وهؿ ًمف، ُأقمٞمدت صمؿ ًمٞمٚم٦م ذًمؽ ومٗمٕمؾ ًمٜمٙم٤مطمٝم٤م، ؿمخص قمـ

  يٗمٕمؾ؟ ومامذا وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم يتقب أن اًمزوج يريد ًمٙمـ شَمالقُم٥م،

  اًمتحٚمٞمؾ؟ سمٓمري٘م٦م زوضمتف إًمٞمف ُأقمٞمدت اًمذي اًمزوج هذا يٕمٜمل :ايمشقخ
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 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .يٗم٤مرىمٝم٤م :شقخايم

  يٗم٤مرىمٝم٤م؟ :مداطمؾة

 . ٟمّمقطم٤مً  شمقسم٦مً  وضمؾ قمز اهلل إمم ويتقب :ايمشقخ

 ( 3: 35: 15/ 543/ واًمٜمقر اهلدى)

 يلطمذ وهل فمممة، ايمثايمثة دم ايمبايمغة ايمبـت من ايمزواج ضمؽم ما

 مـفا؟ ايمزواج فمـد رأهيا

 ٤مرأهي ي٠مظمذ وهؾ قمنمة، اًمث٤مًمث٦م ذم اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٌٜم٧م ُمـ اًمزواج طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 ُمٜمٝم٤م؟ اًمزواج قمٜمد

 أُمره٤م وزم إمم يٕمقد وم٤مُٕمر سم٤مًمٖم٦م همػم يم٤مٟم٧م وإن سمد، ومال سم٤مًمٖم٦م يم٤مٟم٧م إذا :ايمشقخ

 اؾمتِم٤مرهتـ ُمـ سمد ومال اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سمٚمٖم٧م ىمد يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م يزوج، اًمذي ومٝمق

 شمٕمٚمٛمقن وىمد أنٗمًـ، سمٓمٞم٥م إٓ أنقومٝمـ رهمؿ إيمراهٝمـ جيقز وٓ سمرأهيـ، وإظمذ

 يٙمقن وإٓ آؾمتئذان ُمـ سمد ومالش صٛمتٝم٤م وإذهن٤م: »لوم٘م٤م اًمٌٙمر قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل

 ًمقىمقع سمٕمد ومٞمام ضمداً  يمثػمة حم٤مذير هل٤م يٙمقن ىمد ُمٕمّمٞم٦م وارشمٙم٥م اًمٜمٌل ظم٤مًمػ ىمد اًمقزم

...  اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٌٜم٧م زوج اًمذي اًمقزم طمٞمٜمذاك اعمًئقًمٞم٦م ومٞمتحٛمؾ اًمزوضملم سملم ارشم٤ٌمط

 اًمتٛمٞمٞمز ؾمـ سمٚمٖم٧م أهن٤م ومٚمق آظمتٞم٤مر، حيًـ ومٚمؿ سم٤مًمٖم٦م همػم شمٙمقن أن وإُم٤م ُُمٙمره٦مً  إُم٤م

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م يٗمرق وم٤مًمنمع اعمٗم٤مرىم٦م ذًمؽ سمٕمد هل٤م وسمدا اًمزوج قمٜمد وهل واًمتٙمٚمٞمػ

 سمٞمٜمٝم٤م اًمنمع ومٞمٗمرق أيمره٧م ُمـ اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ سم٤مًمٖم٦م همػم وهل زوضم٧م ٕهن٤م زوضمٝم٤م:

 .زوضمٝم٤م وسملم

 (11:27:11/ب24: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 377 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ هذه إنٙمح٦م 

 دأوال يمه وصار ىَمػم وفمـدما ؿمػل، وهو أطماها أرضعت امرأة

ج أن أرادت  صمائز؟ هذا همفل أطمقفا، زمـات إضمدى من ازمـفا سُمَزوِّ

ة :ايمسائل  أرادت أوٓد ًمف وص٤مر يَمؼم وقمٜمدُم٤م ـمٗمؾ، وهق أظم٤مه٤م أروٕم٧م اُمرأ

ج أن  ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ أظمٞمٝم٤م، سمٜم٤مت إطمدى ُمـ اسمٜمٝم٤م شُمَزوِّ

 .اًمٜم٥ًم ُمـ َيـْحُرم ُم٤م اًمرو٤مقم٦م ُمـ َيـْحُرم جيقز، ٓ أنف اًمٔم٤مهر :ايمشقخ

 .سم٤مظمتّم٤مر: ..( 33: 53/  36/ واًمٜمقر اهلدى)

 زمـتفا من األم طمال زواج

  سمٜمتٝم٤م؟ يتزوج أن إم خل٤مل جيقز هؾ :مداطمؾة

  إم؟ خل٤مل :ايمشقخ

 ًمٞمس اًم١ًمال هذا ًمف؟ جيقز هؾ إم، سمٜم٧م يتزوج أن يريد إم ظم٤مل :مداطمؾة

 . يريد واطمد ؾم٠مخٜمل ُمـ

 يتزوج أن جيقز ؾه واوح، إم ظم٤مل اًم١ًمال، ومٝمٛم٧م أن٤م! سم٠مس ٓ :ايمشقخ

 . إم

 . ٓ :مداطمؾة

 . ٓ: واجلقاب :ايمشقخ

 . ظمػماً  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

 ( 11: 56: 12/   337/  واًمٜمقر اهلدى) 





 ًاملعاشزة اجلناع آداب





 383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 هبا ايمبـاء فمـد ايمزوصمة مالؿمػة: ايمزهماف آداب من

 باًمنما  ُمـ ؿمٞمئ٤م إًمٞمٝم٤م ي٘مدم يم٠من يالـمٗمٝم٤م أن زوضمتف قمغم دظمؾ إذا ًمف يًتح٥م

 :ىم٤مًم٧م اًمًٙمـ سمـ يزيد سمٜم٧م أؾمامء حلدي٨م وٟمحقه

 ومجٚمس ومج٤مء(2)جلٚمقهت٤م ومدقمقشمف ضمئتف صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل قم٤مئِم٦م (3)ىمٞمٜم٧م إين

 واؾمتحٞم٧م رأؾمٝم٤م ومخٗمْم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤موهل٤م صمؿ ومنمب ًمٌـ (5)سمٕمس وم٠ميت ضمٜمٌٝم٤م إمم

 ومنمسم٧م وم٠مظمذت: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل يد ُمـ ظمذي: هل٤م وىمٚم٧م وم٤مٟمتٝمرهت٤م: أؾمامء ىم٤مًم٧م

 سمؾ! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م: أؾمامء ىم٤مًم٧م(4) ششمرسمؽ لأقمٓم: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل هل٤م ٤ملىم صمؿ ؿمٞمئ٤م

 ومجٚم٧ًم: ىم٤مًم٧م ٟم٤موًمٜمٞمف صمؿ ُمٜمف ومنمب وم٠مظمذه يدك ُمـ ٟم٤موًمٜمٞمف صمؿ ُمٜمف وم٤مذب ظمذه

 .سمِمٗمتل وأتٌٕمف أديره ـمٗم٘م٧م صمؿ ريمٌتل قمغم ووٕمتف صمؿ

 ٓ: وم٘مٚمـش ٟم٤موًمٞمٝمـ: »قمٜمدي ًمٜمًقة ىم٤مل صمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ذب ُمٜمف ٕصٞم٥م

 ش.ويمذسم٤م ضمققم٤م دمٛمٕمـ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل! ٟمِمتٝمٞمف

 (93 ص اًمزوم٤مف آداب)

 هلا وايمدفماء ايمزوصمة رأس فمعم ايمقد وضع: ايمزهماف آداب من

 يًٛمل وأن ذًمؽ ىمٌؾ أو هب٤م اًمٌٜم٤مء قمٜمد رأؾمٝم٤م ُم٘مدُم٦م قمغم يده يْمع أن ويٜمٌٖمل

 أطمديمؿ شمزوج إذا: »ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ذم ضم٤مء ُم٤م وي٘مقل سم٤مًمؼميم٦م ويدقمق وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل

ة  وًمٞمدع[ ]وضمؾ قمز اهلل وًمٞمًؿ](3) [سمٜم٤مصٞمتٝم٤م ومٚمٞم٠مظمذ] ُم٤مظم٤مد اؿمؽمى أو اُمرأ

 :وًمٞم٘مؾ[ سم٤مًمؼميم٦م

                                                           

 .زيٜم٧م: أي ( 3)

 .ُمٙمِمقوم٦م جمٚمقة إًمٞمٝم٤م ًمٚمٜمٔمر: أي ( 2)

 .اًمٙمٌػم اًم٘مدح هق ( 5)

 .صدي٘متؽ: أي ( 4)

 ".اًمٚم٤ًمن" ذم يمام اًمرأس ُم٘مدم ذم اًمِمٕمر ُمٜم٧ٌم: اًمٜم٤مصٞم٦م ( 3)



 382   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُم٤م وذ ذه٤م ُمـ سمؽ وأقمقذ قمٚمٞمف ضمٌٚمتٝم٤م ُم٤م وظمػم ظمػمه٤م ُمـ أؾم٠مخؽ إين مهللا

 .(3)شقمٚمٞمف ضمٌٚمتٝم٤م

 [. ذًمؽ ُمثؾ وًمٞم٘مؾ ؾمٜم٤مُمف سمذروه ومٚمٞم٠مظمذ سمٕمػما  اؿمؽمى وإذا]

 ُمـ - ي٘مقل عمـ ظمالوم٤م واًمنم اخلػم ظم٤مًمؼ اهلل أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م وذم: ىمٚم٧م

 ظم٤مًم٘م٤م اهلل يمقن ذم وًمٞمس وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ظمٚم٘مف ُمـ ًمٞمس اًمنم سم٠من - وهمػمهؿ اعمٕمتزًم٦م

 اعمٓمقٓت ذم ذًمؽ وشمٗمّمٞمؾ. وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك يمامًمف ُمـ هق سمؾ شمٕم٤ممم يمامًمف يٜم٤مذم ُم٤م ًمٚمنم

 ومٚمػماضمٕمف اًم٘مٞمؿ ٓسمـشواًمتٕمٚمٞمؾ واًم٘مدر اًم٘مْم٤مء ذم اًمٕمٚمٞمؾ ؿمٗم٤مء» يمت٤مب أطمًٜمٝم٤م وُمـ

ء ذم اًمدقم٤مء هذا ينمع وهؾ .ؿم٤مء ُمـ  ُمـ يرضمك ح٤م ٟمٕمؿ: وضمقايب اًمًٞم٤مرة؟ ُمثؾ ذا

 ذه٤م ُمـ وخيِمك ظمػمه٤م

 (92 ص اًمزوم٤مف آداب)

 معا ايمزوصمكم صالة ايمزهماف آداب من

 :أثران وومٞمف. اًمًٚمػ قمـ ُمٜم٘مقل ٕنف ُمٕم٤م ريمٕمتلم يّمٚمٞم٤م أن هلام ويًتح٥م

 :ىم٤مل أؾمٞمد أيب ُمقمم ؾمٕمٞمد أيب قمـ: إول

 ُمًٕمقد اسمـ ومٞمٝمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ٟمٗمرا  ومدقمقت كممٚمق وأن٤م شمزوضم٧م»

! إًمٞمؽ: وم٘م٤مًمقا  ًمٞمت٘مدم ذر أبق ومذه٥م: ىم٤مل اًمّمالة وأىمٞمٛم٧م: ىم٤مل وطمذيٗم٦م ذر وأبق

 :وم٘م٤مًمقا  وقمٚمٛمقين ممٚمقك قمٌد وأن٤م هبؿ ومت٘مدُم٧م: ىم٤مل ٟمٕمؿ: ىم٤مًمقا  يمذًمؽ؟ أو: ىم٤مل

 قمٚمٞمؽ دظمؾ ُم٤م ظمػم ُمـ اهلل ؾمؾ صمؿ ريمٕمتلم ومّمؾ أهٚمؽ قمٚمٞمؽ دظمؾ إذا»

 ش.أهٚمؽ وؿم٠من ؿم٠منؽ صمؿ ذه ُمـ فسم وشمٕمقذ

 ضم٤مري٦م شمزوضم٧م إين: وم٘م٤مل طمريز أبق: ًمف ي٘م٤مل رضمؾ ضم٤مء: »ىم٤مل ؿم٘مٞمؼ قمـ: اًمث٤مين

 :ُمًٕمقد اسمـ يٕمٜمل اهلل قمٌد وم٘م٤مل (2)شمٗمريمٜمل أن أظم٤مف وإين[ سمٙمرا ] ؿم٤مسم٦م

                                                           

 ".هن٤مي٦م. "قمٚمٞمف وـمٌٕمتٝم٤م ظمٚم٘متٝم٤م: أي ( 3)

ة ومريم٧م": "  ٝم٤مي٦ماًمٜم"  وذم شمٌٖمْمٜمل: أي ( 2)  ".ومروك ومٝمل وومرويم٤م وومريم٤م سم٤مًمٙمن ومريم٤م شمٗمريمف زوضمٝم٤م اعمرأ



 385 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 ًمٙمؿ اهلل أطمؾ ُم٤م إًمٞمٙمؿ يٙمره أن يريد اًمِمٞمٓم٤من ُمـ واًمٗمرك اهلل ُمـ اإلًمػ إن

 :ُمًٕمقد اسمـ قمـ أظمرى رواي٦م ذم زادش. ريمٕمتلم وراءك كمشمّم أن وم٠مُمره٤م أتتؽ وم٢مذا

 سمخػم مجٕم٧م ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م امجع مهللا ذم هلؿ وسم٤مرك أهكم ذم زم سم٤مرك مهللا: وىمؾ»

 ش.ظمػم إمم ومرىم٧م إذا سمٞمٜمٜم٤م وومرق

 (94 ص اًمزوم٤مف آداب)

 أهؾه جيامع ضمكم ايمرصمل يؼول ما

 وضمٜم٥م ٤مناًمِمٞمٓم ضمٜمٌٜم٤م مهللا اهلل سمًؿ» :أهٚمف ي٠ميت طملم ي٘مقل أن ويٜمٌٖمل

 ش.رزىمتٜم٤م ُم٤م اًمِمٞمٓم٤من

 ش.أبدا اًمِمٞمٓم٤من ييه مل وًمدا سمٞمٜمام اهلل ىم٣م وم٢من» :ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل

 (98 ص اًمزوم٤مف آداب)

 أهؾه ايمرصمل يليت ىمقف 

 اهلل ًم٘مقل أُم٤مُمٝم٤م ُمـ أو ظمٚمٗمٝم٤م ُمـ ؿم٤مء ضمٝم٦م أي ُمـ ىمٌٚمٝم٤م ذم ي٠متٞمٝم٤م أن ًمف وجيقز

٤مُؤيُمؿْ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًَ
 ؿمئتؿ يمٞمػ: أي♂ ؿِمئْتُؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 :ُمٜمٝم٤م سم٤مصمٜملم أيمتٗمل أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم وُمدسمرة ُم٘مٌٚم٦م

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ: إول

 اًمقًمد يم٤من ىمٌٚمٝم٤م ذم دسمره٤م ُمـ اُمرأتف اًمرضمؾ أتك إذا شم٘مقًمؽ اًمٞمٝمقد يم٤مٟم٧م»

٤مُؤيُمؿْ : ▬ومٜمزًم٧م! أطمقل ًَ
 اهلل رؾمقل وم٘م٤مل] ♂ؿِمئُْتؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 .ش3» ش[اًمٗمرج ذم ذًمؽ يم٤من إذا وُمدسمرة ُم٘مٌٚم٦مش:ملسو هيلع هللا ىلص

 :ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ: اًمث٤مين

 أهؾ وهؿ هيقد ُمـ احلل هذا ُمع وصمـ أهؾ وهؿ إنّم٤مر ُمـ احلل هذا يم٤من»

 ويم٤من ومٕمٚمٝمؿ ُمـ سمٙمثػم ي٘متدون ومٙم٤مٟمقا  اًمٕمٚمؿ ذم قمٚمٞمٝمؿ ومْمال هلؿ يرون ويم٤مٟمقا  يمت٤مب



 384   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اعمرأة شمٙمقن ُم٤م أؾمؽم وذًمؽ (3)طمرف قمغم إٓ اًمٜم٤ًمء ي٠متقا  ٓ أن اًمٙمت٤مب أهؾ أُمر ُمـ

 ىمريش ُمـ احلل هذا ويم٤من ومٕمٚمٝمؿ ُمـ سمذًمؽ أظمذوا ىمد إنّم٤مر ُمـ احلل هذا ومٙم٤من

 ومٚمام وُمًتٚم٘مٞم٤مت وُمدسمرات ُم٘مٌالت ُمٜمٝمـ ويتٚمذذون ُمٜمٙمرا  ذطم٤م اًمٜم٤ًمء ينمطمقن

ة ُمٜمٝمؿ رضمؾ شمزوج اعمديٜم٦م اعمٝم٤مضمرون ىمدم  ذًمؽ هب٤م يّمٜمع ومذه٥م إنّم٤مر ُمـ اُمرأ

 طمتك وم٤مضمتٜمٌٜمل وإٓ ذًمؽ وم٤مصٜمع طمرف قمغم ٟم١مشمك يمٜم٤م إٟمام: وىم٤مًم٧م قمٚمٞمف وم٠منٙمرشمف

٤مُؤيُمؿْ : ▬وضمؾ قمز اهلل وم٠منزل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ذًمؽ ومٌٚمغ أُمره٤م (2)ذي ًَ
 طَمْرٌث  ٟمِ

 سمذًمؽ يٕمٜمل وُمًتٚم٘مٞم٤مت وُمدسمرات ُم٘مٌالت: أي♂ ؿِمئْتُؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ 

 ش.اًمقًمد ُمقوع

 (99 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمدزمر حتريم

٤مُؤيُمؿْ : ▬اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م عمٗمٝمقم دسمره٤م ذم ي٠متٞمٝم٤م أن قمٚمٞمف وحيرم ًَ
 وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 ♂.ؿِمئْتُؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ 

 :أظمرى أطم٤مدي٨م وومٞمف اعمت٘مدُم٦م وإطم٤مدي٨م 

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض ؾمٚمٛم٦م أم قمـ :األول

 ويم٤من ٟم٤ًمئٝمؿ ُمـ شمزوضمقا  إنّم٤مر قمغم اعمديٜم٦م اعمٝم٤مضمرون ىمدم ح٤م»

 اُمرأتف اعمٝم٤مضمريـ ُمـ رضمؾ وم٠مراد دمٌل ٓ إنّم٤مر ويم٤مٟم٧م (4)جيٌقن (5)اعمٝم٤مضمرون

 شم٠ًمخف أن وم٤مؾمتحٞم٧م وم٠متتف: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل شم٠ًمل طمتك قمٚمٞمف وم٠مب٧م ذًمؽ قمغم

                                                           

 ".هن٤مي٦م. "ضم٤مٟم٥م قمغم: أي ( 3)

 .وشمٗم٤مىمؿ قمٔمؿ: أي ( 2)

 .وإنّم٤مر اعمٝم٤مضمريـ ٟم٤ًمء يٕمٜمل ( 5)

 :اًم٘م٤مُمقس وذم إرض قمغم آٟمٙم٤ٌمب وهق اًمتجٌٞم٦م ُمـ ( 4)

 ".وضمٝمف قمغم واٟمٙم٥م ريمٌتٞمف قمغم يديف ووع دمٌٞم٦م ضمٌك" 



 383 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

٤مُؤيُمؿْ : ▬ومٜمزًم٧م ؾمٚمٛم٦م أم وم٠ًمختف ًَ
 ٓ: »وىم٤مل♂ ؿِمئُْتؿْ  َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 .(3)شواطمد  صامم ذم إٓ

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ :ايمثاين

. هٚمٙم٧م! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ضم٤مء»

 إمم وم٠موطمل ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمف يرد ومٚمؿ (2)اًمٚمٞمٚم٦م رطمكم طمقًم٧م: ىم٤مل» أهٚمٙمؽ؟ اًمذي وُم٤م:شىم٤مل

٤مُؤيُمؿْ : ▬أي٦م هذه ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًَ
: ي٘مقل♂ ؿِمئُْتؿْ  َأنَّك ُٙمؿْ طَمْرصمَ  وَم٠ْمتُقا  ًَمُٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 ش.واحلٞمْم٦م اًمدسمر واشمؼ وأدسمر أىمٌؾ

 :قمٜمف اهلل ريض صم٤مسم٧م سمـ ظمزيٛم٦م قمـ :ايمثايمث

 اُمرأتف اًمرضمؾ إشمٞم٤من أو أدسم٤مرهـ ذم اًمٜم٤ًمء إشمٞم٤من قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل رضمال أن»

: وم٘م٤مل ومدقمل سمف أُمر أو دقم٤مه اًمرضمؾ ومم ومٚمامش. طمالل: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل دسمره٤م؟ ذم

 ذم دسمره٤م أُمـ ؟(5)اخلّمٗمتلم أي ذم أو اخلرزشملم أوذم اخلرسمتلم أي ذم ىمٚم٧م؟ يمٞمػ»

 اًمٜم٤ًمء شم٠متقا  ٓ احلؼ ُمـ يًتحل ٓ اهلل وم٢من ومال دسمره٤م؟ ذم دسمره٤م ُمـ أم. ومٜمٕمؿ ىمٌٚمٝم٤م؟

 ش.أدسم٤مرهـ ذم

 ش.دسمره٤م ذم اُمرأتف ي٠ميت رضمؾ إمم اهلل يٜمٔمر ٓ» :ايمرازمع

 ش.دسم٤مرهـأ: يٕمٜمل. حم٤مؿمٝمـ ذم اًمٜم٤ًمء ي٠ميت ُمـ ُمٚمٕمقن» :اخلامس

                                                           

 ":اًمٜمٝم٤مي٦م" وذم واطمد ُمًٚمؽ: أي ( 3)

 ".سمف اًمٗمرج ومًٛمل اًمٗمرضم٦م سمف شمًد ُم٤م: اًمّمامم" 

ة يٕمٚمق اعمجامع ٕن فمٝمره٤م ضمٝم٦م ُمـ ىمٌٚمٝم٤م ذم همِمٞم٤مهن٤م هب٤م أراد زوضمتف قمـ سمرطمٚمف يمٜمك ( 2)  يكم مم٤م ويريمٌٝم٤م اعمرأ

 سمف يريد أن وإُم٤م وىواح٠م اعمٜمزل سمف يريد أن إُم٤م رطمٚمف سمتحقيؾ قمٜمف يمٜم٤م فمٝمره٤م ضمٝم٦م ُمـ ريمٌٝم٤م ومحٞم٨م وضمٝمٝم٤م

 "هن٤مي٦م. "اًمٙمقر وهق اإلسمؾ قمٚمٞمف شمريم٥م اًمذي اًمرطمؾ

 ".اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم يمام واطمد سمٛمٕمٜمك اًمثالصم٦م وإًمٗم٤مظ اًمث٘مٌلم أي ذم: يٕمٜمل ( 5)

 وواوم٘مٝمام 31/71 طمزم واسمـ 3511 -3299 طم٤ٌمن اسمـ وصححف 5/211 اعمٜمذري ىم٤مل يمام ضمٞمد أطمده٤م

 .8/334" اًمٗمتح" ذم احل٤مومظ



 386   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ة أو طم٤مئْم٤م أتك ُمـ» :ايمسادس  يمٗمر وم٘مد ي٘مقل سمام ومّمدىمف يم٤مهٜم٤م أو دسمره٤م ذم اُمرأ

 ش.حمٛمد قمغم أنزل سمام

 (313 ص اًمزوم٤مف آداب)

 اجلامفمكم زمكم ايموضوء

 :ملسو هيلع هللا ىلص ًم٘مقًمف شمقو٠م إًمٞمٝم٤م يٕمقد أن أراد صمؿ اعمنموع اعمحؾ ذم أت٤مه٤م وإذا

: رواي٦م وذم[ ووقءا سمٞمٜمٝمام] ومٚمٞمتقو٠م يٕمقد أن أراد صمؿ أهٚمف أطمديمؿ أتك إذا»

 [ش.اًمٕمقد ذم أنِمط وم٢مٟمف] ًمٚمّمالة ووقءه

 (317 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايموضوء فمعم وأهمضؾقته اجلامفمكم زمكم ايمغسل

 يقم ذات ـم٤مف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن راومع أيب حلدي٨م اًمقوقء ُمـ أومْمؾ اًمٖمًؾ ًمٙمـ

 همًال دمٕمٚمف أٓ! اهلل رؾمقل ي٤م: ًمف وم٘مٚم٧م: ىم٤مل هذه وقمٜمد هذه قمٜمد يٖمتًؾ ٟم٤ًمئف قمغم

 ش.وأـمٝمر وأـمٞم٥م أزيمك هذا: »ىم٤مل دا؟واطم

 (317 ص اًمزوم٤مف آداب)

 مًعا ايمزوصمكم انمتسال ممموفمقة

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف ُمٜمف ورأت ُمٜمف رأى وًمق واطمد ُمٙم٤من ذم ُمٕم٤م يٖمتًال أن هلام وجيقز

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :األول

 أجديٜم٤م ختتٚمػ] واطمد وسمٞمٜمف سمٞمٜمل إٟم٤مء ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورؾمقل أن٤م اهمتًؾ يمٜم٧م»

 .2شضمٜم٤ٌمن ومه٤م: ىم٤مًم٧م زم دع زم دع: أىمقل طمتك ومٞم٤ٌمدرين[ ٞمفوم

 :3/291ش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ىم٤مل



 387 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 وي١ميده وقمٙمًف اُمرأتف قمقرة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر ضمقاز قمغم اًمداودي سمف اؾمتدل»

 ومرج إمم يٜمٔمر اًمرضمؾ قمـ ؾمئؾ أنف ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن ـمريؼ ُمـ طم٤ٌمن اسمـ ُم٤مرواه

 وهق سمٛمٕمٜم٤مه احلدي٨م هذا ومذيمرت ِم٦مقم٤مئ ؾم٠مخ٧م وم٘م٤مل قمٓم٤مء ؾم٠مخ٧م: وم٘م٤مل اُمرأتف؟

 ش.اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمص

 اهلل رؾمقل قمقرة رأج٧م ُم٤م: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م ُم٤مروي سمٓمالن قمغم يدل وهذا: ىمٚم٧م

 8/347 ٟمٕمٞمؿ أبق ـمري٘مف وُمـ 27 ص اًمّمٖمػم اًمٓمؼماين أظمرضمفش. ىمط ملسو هيلع هللا ىلص

 وو٤مع يمذاب وم٢مٟمف! ومٞمف سمريم٦م وٓ احلٚمٌل حمٛمد سمـ سمريم٦م ؾمٜمده وذم 3/223 واخلٓمٞم٥م

 .أب٤مـمٞمٚمف ُمـ احلدي٨م هذا اًمٚم٤ًمن ذم طمجر اسمـ ٤مومظاحل اه ذيمر وىمد

 وُم٤م ُمٜمٝم٤م ٟم٠ميت ُم٤م قمقراشمٜم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل طمٞمدة سمـ ُمٕم٤موي٦م قمـ :ايمثاين

 ي٤م: ىمٚم٧م :ىم٤مل. شيٛمٞمٜمؽ ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو زوضمتؽ ُمـ إٓ قمقرشمؽ اطمٗمظ»: ىم٤مل ٟمذر؟

 أطمد يريٜمٝم٤م ٓ أن اؾمتٓمٕم٧م إن» :ىم٤مل سمٕمض؟ ذم سمٕمْمٝمؿ اًم٘مقم يم٤من إذا! اهلل رؾمقل

 أن أطمؼ اهلل» :ىم٤مل ظم٤مًمٞم٤م؟ أطمدٟم٤م يم٤من إذا! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م :ىم٤ملش. يريٜمٝم٤م ومال

 ش.اًمٜم٤مس ُمـ ُمٜمف يًتحٞمك

 ُمـ واطمد ًمٙمؾ وُم٤ٌمح» :373/29/3 اًمٙمقايم٥م ذم احلٜمٌكم قمروة اسمـ ىم٤مل 

 اًمٗمرج وٕن احلدي٨م هلذا اًمٗمرج طمتك وعمًف ص٤مطمٌف سمدن مجٞمع إمم اًمٜمٔمر اًمزوضملم

 ش.اًمٌدن يمٌ٘مٞم٦م وعمًف إًمٞمف اًمٜمٔمر ومج٤مز سمف آؾمتٛمت٤مع ًمف حيؾ

 رأج٧م :ىم٤مل أنف اًمقاىمدي قمـ ؾمٕمد اسمـ روى وم٘مد وهمػمه ُم٤مًمؽ ُمذه٥م وهذا

ه سم٠مؾم٤م يري٤من ٓ ذئ٥م أيب واسمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ  ويٙمره: قمروة ىم٤مل صمؿ. ُمٜمف وشمراه ُمٜمٝم٤م يرا

 ش.ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرج رأج٧م ُم٤م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وم٢من اًمٗمرج إمم اًمٜمٔمر

 .سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ اًمذي ٜمدهؾم وٕمػ قمٚمٞمف وظمٗمل: ىمٚم٧م

 ذم اًمٌخ٤مري وقمٚم٘مفش زوضمٝم٤م قمقرة إمم اعمرأة ٟمٔمر» ب اًمٜم٤ًمئل ًمف شمرضمؿ واحلدي٨م

 صمؿش اومْمؾ وم٤مًمًؽم شمًؽم وُمـ اخلٚمقة ذم وطمده قمري٤مٟم٤م اهمتًؾ ُمـ سم٤مب» ذمش صحٞمحف»

 اخلالء ذم اًمًالم قمٚمٞمٝمام وأجقب ُمقؾمك ُمـ يمؾ اهمت٤ًمل ذم هريرة أيب طمدي٨م ؾم٤مق



 388   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُم٤م قمغم حمٛمقلش ُمٜمف يًتحٞمك أن أطمؼ اهلل: »احلدي٨م ذم ىمقًمف أن إمم ذم وم٠مؿم٤مر قمري٤مٟملم

 :اعمٜم٤موي ىم٤مل ًمٚمقضمقب اعمٗمٞمد فم٤مهره قمغم وًمٞمس وإيمٛمؾ إومْمؾ هق

 اخلؼم وم٠مول ضمري٩م اسمـ واوم٘مٝمؿ وممـ اًمٜمدب قمغم اًمِم٤مومٕمٞم٦م محٚمف وىمد»

 همػم أو قمراة ظمٚم٘مف ُمـ رء قمٜمف يٖمٞم٥م ٓ شمٕم٤ممم اهلل ٕن: ىم٤مل اًمٜمدب قمغم»أصم٤مرشذم

ة  ش.قمرا

 .3/517 ؿمئ٧م إن ومراضمٕمف ٟمحقهش اًمٗمتح» ذم احل٤مومظ وذيمر

 (318 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـوم ومبل اجلـب سموضم

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف شمقوآ إذا إٓ ضمٜمٌلم يٜم٤مُم٤من وٓ

 أن أراد إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :األول

 ش.ًمٚمّمالة ووقءه وشمقو٠م ومرضمف همًؾ ضمٜم٥م وهق يٜم٤مم[ أو ي٠ميمؾ]

 :قمٜمٝمام اهلل ريض قمٛمر اسمـ قمـ :ثاينايم

 وذمش شمقو٠م إذا ٟمٕمؿ:شىم٤مل ضمٜم٥م؟ وهق أطمدٟم٤م أجٜم٤مم! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل قمٛمر أن»

 ش. ٟمؿ صمؿ ذيمرك واهمًؾ شمقو٠م: »رواي٦م

 ش.ؿم٤مء إذا يٖمتًؾ طمتك ًمٞمٜمؿ صمؿ ًمٞمتقو٠م ٟمٕمؿ: »رواي٦م وذم

 ش.ؿم٤مء إن ويتقو٠م ٟمٕمؿ: »أظمرى وذم

 :ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن قمٜمف اهلل ريض ي٤مه سمـ قمامر قمـ :ايمثايمث



 389 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 أن إٓ واجلٜم٥م سم٤مخلٚمقق(3)واعمتْمٛمخ اًمٙم٤مومر ضمٞمٗم٦م: اعمالئٙم٦م شم٘مرهبؿ ٓ صمالصم٦م»

 ش.يتقو٠م

 (335 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـوم ومبل اجلـب سموضم ضمؽم

 اعم١ميمد ًمالؾمتح٤ٌمب وإٟمام اًمقضمقب قمغم[ اًمٜمقم ىمٌؾ اجلٜم٥م ووقء] وًمٞمس

  :وم٘م٤مل ٥م؟ضمٜم وهق أطمدٟم٤م أجٜم٤مم: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾم٠مل أنف قمٛمر حلدي٨م

 ش.ؿم٤مء إن ويتقو٠م ٟمٕمؿ»

 أن همػم ُمـ ضمٜم٥م وهق يٜم٤مم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من» :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م طمدي٨م وي١ميده

 ش.ومٞمٖمتًؾ ذًمؽ سمٕمد ي٘مقم طمتك] ُم٤مء يٛمس

 ومٞمٖمتًؾ ومٞم٘مقم سم٤مًمّمالة ومٞم١مذٟمف سمالل ومٞم٠متٞمف ضمٜم٤ٌم يٌٞم٧م يم٤من» :قمٜمٝم٤م رواي٦م وذم

. ص٤مئام ئمؾ صمؿ اًمٗمجر صالة ذم صقشمف وم٠مؾمٛمع خيرج صمؿ رأؾمف ُمـ اح٤مء حتدر إمم وم٠منٔمر

 ش.همػمه أو رُمْم٤من ؾمقاء ٟمٕمؿ: ىم٤مل رُمْم٤من؟ ذم: ًمٕم٤مُمر وم٘مٚم٧م: ُمٓمرف ىم٤مل

 (333 ص اًمزوم٤مف آداب)

ايموضوء زمدل اجلـب سمقؿم  

 :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م حلدي٨م أطمٞم٤مٟم٤م اًمقوقء سمدل اًمتٞمٛمؿ هلام وجيقز

 ش.شمٞمٛمؿ أو شمقو٠م يٜم٤مم أن وم٠مراد أضمٜم٥م إذا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»

 (337 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 ُمـ ُمريم٥م ُمٕمروف ـمٞم٥م وهق" إثػم اسمـ ىم٤مل اعمٕمجٛم٦م سمٗمتح وهق" اخلٚمقق" ب اًمتٚمٓمخ ثراعمٙم: أي ( 3)

 ". اًمٜم٤ًمء ـمٞم٥م ُمـ ٕنف قمٜمف هنل وإٟمام اًمٓمٞم٥م أنقاع ُمـ وهمػمه اًمزقمٗمران
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 أهمضل ايمـوم ومبل نمتسالاال

 يمٞمػ: ىمٚم٧م قم٤مئِم٦م ؾم٠مخ٧م» :ىم٤مل ىمٞمس سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م أومْمؾ واهمت٤ًمهلام

: ىم٤مًم٧م يٖمتًؾ؟ أن ىمٌؾ يٜم٤مم أم يٜم٤مم أن ىمٌؾ يٖمتًؾ أيم٤من اجلٜم٤مسم٦م؟ ذم يّمٜمع ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من

 ضمٕمؾ اًمذي هلل احلٛمد: ىمٚم٧م ومٜم٤مم شمقو٠م ورسمام ومٜم٤مم اهمتًؾ رسمام يٗمٕمؾ يم٤من ىمد ذًمؽ يمؾ

 ش.ؾمٕم٦م إُمر ذم

 (338 ص اًمزوم٤مف آداب)

 احلائض إسمقان حتريم

٠َمخقَٟمَؽ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف (3)طمٞمْمٝم٤م ذم ي٠متٞمٝم٤م أن قمٚمٞمف وحيرم ًْ ـِ  َوَي  قَم

٤مءَ  وَم٤مقْمَتِزًُمقا  (2)َأذًى  ُهقَ  ىُمْؾ  اعْمَِحٞمضِ  ًَ َـّ  َوٓ اعْمَِحٞمضِ  ذِم  اًمٜمِّ  وَم٢ِمَذا (5)َيْٓمُٝمْرنَ  طَمتَّك شَمْ٘مَرسُمقُه

ْرنَ  َـّ  شَمَٓمٝمَّ ـْ  وَم٠ْمتُقُه ُ  َأَُمَريُمؿُ  طَمٞم٨ُْم  ُِم َ  إِنَّ  اّللَّ سملِمَ  حُي٥ِمُّ  اّللَّ ا ـَ  َوحُي٥ِمُّ  اًمتَّقَّ ِري  ♂ .اعْمَُتَٓمٝمِّ

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف

ة أو طم٤مئْم٤م أتك ُمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمـ :األول  سمام ومّمدىمف يم٤مهٜم٤م أو دسمره٤م ذم اُمرأ

 ش.حمٛمد قمغم أنزل سمام يمٗمر وم٘مد ي٘مقل

ة ُمٜمٝمؿ طم٤مو٧م إذا يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد إن» :ىم٤مل ُم٤مًمؽ سمـ أنس قمـ :ايمثاين  اعمرأ

 ومًئؾ اًمٌٞم٧م ذم (4)جي٤مُمٕمقه٤م ومل يِم٤مرسمقه٤م ومل ي١مايمٚمقه٤م ومل اًمٌٞم٧م ُمـ أظمرضمقه٤م

                                                           

 رضورة ُمـ ُمٕمٚمقم وهق احل٤مئض وطء حتريؿ ذم اًمٕمٚمؿ أهؾ سملم ظمالف وٓ" ":اًم٘مدير ومتح" ذم اًمِمقيم٤مين ىم٤مل ( 3)

 ".اًمديـ

ة سمف شمت٠مذى رء هق :أي ( 2)  رمحف رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد ىم٤مل. احلٞمض دم سمرائح٦م وهمػمه 5/83 اًم٘مرـمٌل وومنه. اعمرأ

 :ىم٤مل اجلًامين اًمير سمف ويٕمٜمل"  قمٜمف اًمٕمدول إمم طم٤مضم٦م ومال اًمٓم٥م ذم ُم٘مرر فم٤مهره قمغم أظمذه" :2/562 اهلل

ة ُمٜمف ٚمؿشمً شمٙم٤مد ومال إذى هذا ُمـ اًمرضمؾ ؾمٚمؿ وإذا واًمير ًمألذى ؾم٥ٌم همِمٞم٤مهنـ ٕن"  اًمٖمِمٞم٤من ٕن اعمرأ

 وهل أظمرى ـمٌٞمٕمٞم٦م سمقفمٞمٗم٦م ٓؿمتٖم٤مهل٤م قمٚمٞمف ىم٤مدرة وٓ ًمف ُمًتٕمدة ًمٞم٧ًم ُم٤م إمم ومٞمٝم٤م اًمٜمًؾ أقمْم٤مء يزقم٩م

ز  ".اعمٕمروف اًمدم إومرا

ْرنَ  وَم٢ِمَذا: ▬ىمقًمف ذم اًمتٓمٝمر سمخالف اًمٜم٤ًمء سمٗمٕمؾ يٙمقن ٓ ُم٤م وهق احلٞمض دم اٟم٘مٓم٤مع هق ( 5)  ُمـ وم٢مٟمف♂ شَمَٓمٝمَّ

د سمٞم٤من وؾمٞم٠ميت ُمٜمٝمـ اح٤مء املاؾمتٕم وهق قمٛمٚمٝمـ  .37 اعم٠ًمخ٦م ذم ُمٜمف اعمرا

 .خي٤مًمٓمقه٤م مل: أي ( 4)
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٠َمخقَٟمَؽ ▬ ذيمره شمٕم٤ممم اهلل وم٠منزل ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ًْ ِـ  َوَي  ُهقَ  ىُمْؾ  اعْمَِحٞمضِ  قَم

٤مءَ  وَم٤مقْمَتِزًُمقا  َأذًى  ًَ  ٕمقهـضم٤مُم:شملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤مل أي٦م آظمر إمم♂ اعْمَِحٞمضِ  ذِم  اًمٜمِّ

 يدع أٓ اًمرضمؾ هذا يريد ُم٤م: اًمٞمٝمقد وم٘م٤مًم٧م»اًمٜمٙم٤مح همػم رء يمؾ واصٜمٕمقا  اًمٌٞمقت ذم

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم سمنم سمـ وقم٤ٌمد طمْمػم سمـ أؾمٞمد ومج٤مء ومٞمف ظم٤مًمٗمٜم٤م إٓ أُمرٟم٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م

 (3)ومتٛمٕمر اعمحٞمض؟ ذم ٟمٜمٙمحٝمـ أومال ويمذا يمذا شم٘مقل اًمٞمٝمقد إن! اهلل رؾمقل ي٤م وم٘م٤مٓ

 ُمـ هدي٦م وم٤مؾمت٘مٌٚمتٝمام ومخرضم٤م قمٚمٞمٝمام(2)وضمد ىمد أن فمٜمٜم٤م طمتك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وضمف

 ش.قمٚمٞمٝمام جيد مل أنف ومٔمٜمٜم٤م ومً٘م٤ممه٤م آصم٤مرمه٤م ذم ومٌٕم٨م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم ًمٌـ

 (339 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ضمائضاً  صمامع من ىمػارة

 سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٕمٚمٞمف طمٞمْمٝم٤م ُمـ شمٓمٝمر أن ىمٌؾ احل٤مئض وم٠متك ٟمٗمًف همٚمٌتف ُمـ

 قمـ قمٜمف اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد دي٨محل رسمٕمٝم٤م أو شم٘مري٤ٌم إٟمٙمٚمٞمزي ذه٥م ضمٜمٞمف

 ٟمّمػ أو سمديٜم٤مر يتّمدق» :ىم٤مل طم٤مئض وهل اُمرأتف ي٠ميت اًمذي ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 .(5)شديٜم٤مر

 (322 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 .شمٖمػم: أي ( 3)

ٟم٦م وأبق ُمًٚمؿ أظمرضمف ( 2)  "صحٞمحٞمٝمام" ذم قمقا

 سمٞمٜمتف يمام اًمٕمً٘مالين طمجر واسمـ اًم٘مٞمؿ واسمـ اًمؽميمامين واسمـ اًمٕمٞمد دىمٞمؼ واسمـ اًمذهٌل وواوم٘مف احل٤ميمؿ وصححف ( 5)

ه" اعمٜمػم اًمٌدر ظمالص٦م" ذم اعمٚم٘مـ اسمـ واوم٘مف ويمذا 236 "داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح" ذم  ىمٌؾ أمحد اإلُم٤مم وىمقا

 :26" اعم٤ًمئؾ" ذم داود أبق وم٘م٤مل ُمذهٌف ُمـ وضمٕمٚمف ه١مٓء

تف ي٠ميت اًمرضمؾ قمـ ؾمئؾ أمحد ؾمٛمٕم٧م" : ىمٚم٧م! ومٞمف احلٛمٞمد قمٌد طمدي٨م أطمًـ ُم٤م: ىم٤مل طم٤مئض؟ وهل اُمرأ

 "ؿم٤مء يمٞمػ: ىم٤مل: ديٜم٤مر ٟمّمػ أو ومديٜم٤مر :[ىمٚم٧م. ]رةيمٗم٤م هق إٟمام ٟمٕمؿ: ىم٤مل إًمٞمف؟ وشمذه٥م: ىمٚم٧م هذا يٕمٜمل

 .وىمقاه 3/244" اًمٜمٞمؾ" ذم اًمِمقيم٤مين أؾمامءهؿ ذيمر اًمًٚمػ ُمـ آظمرون مج٤مقم٦م سم٤محلدي٨م اًمٕمٛمؾ قمغم وذه٥م

 سطم٧م يمام اًمْمٞمؼ أو اًمٞم٤ًمر ُمـ اعمتّمدق طم٤مل إمم يٕمقد اًمديٜم٤مر وٟمّمػ اًمديٜم٤مر سملم اًمتخٞمػم وًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 سملم شمٗمرق اًمتل اًمرواي٦م اًمْمٕمػ ذم وُمثٚمف. أقمٚمؿ واهلل وٕمٞمًٗم٤م، ؾمٜمده ٤منيم وإن احلدي٨م، رواي٤مت سمٕمض سمذًمؽ

 .شمٖمتًؾ ومل اًمٓمٝمر سمٕمد وإشمٞم٤مهن٤م اًمدم ذم إشمٞم٤مهن٤م
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 احلائض من يمه حيل ما

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف احل٤مئض ُمـ اًمٗمرج دون سمام يتٛمتع أن ًمف وجيقز

 .(3)شاًمٜمٙم٤مح إٓ رء يمؾ اصٜمٕمقا : »... ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف: إول

 :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ: اًمث٤مين

 يْم٤مضمٕمٝم٤م صمؿ شمتزر أن طم٤مئْم٤م يم٤مٟم٧م إذا إطمداٟم٤م ي٠مُمر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من»

 .(2)شي٤ٌمذه٤م: ُمرة وىم٤مًم٧م زوضمٝم٤م

 :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن: ىم٤مًم٧م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أزواج سمٕمض قمـ: اًمث٤مًم٨م

 [ش.أراد ُم٤م صٜمع صمؿ] صمقسم٤م ومرضمٝم٤م قمغم أخ٘مك ؿمٞمئ٤م احل٤مئض ُمـ أراد إذا يم٤من

 (325 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ؿمفرت إذا احلائض إسمقان جيوز متى

 ُمقوع شمٖمًؾ أن سمٕمد وـم١مه٤م ًمف ضم٤مز قمٜمٝم٤م اًمدم واٟم٘مٓمع طمٞمْمٝم٤م ُمـ ـمٝمرت وم٢مذا

 شم٤ٌمرك ًم٘مقًمف (5)إشمٞم٤مهن٤م ًمف ضم٤مز ومٕمٚم٧م ذًمؽ أي شمٖمتًؾ أو شمتقو٠م أو وم٘مط ُمٜمٝم٤م اًمدم

                                                           

 ًمٚمقطء ؾم٥ٌم ٕنف ٟمٙم٤مح: ًمٚمتزوج وىمٞمؾ اًمقطء اًمٕمرب يمالم ذم اًمٜمٙم٤مح أصؾ: "إزهري ىم٤مل. اجلامع: أي ( 3)

 ".اًمٕمرب". "اعم٤ٌمح

 .اعم٠ًمخ٦م ذم اعمت٘مدم أنس طمدي٨م ُمـ ىمٓمٕم٦م واحلدي٨م

 وظم٤مرضم٤م اًمٗمرج ذم اًمقطء سمٛمٕمٜمك شمرد وىمد اعمرأة سمنمة عمس ُمـ وأصٚمف اعمالُم٦ًم سم٤معم٤ٌمذة أراد": "اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم ( 2)

 ".ُمٜمف

 .قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م وسمف خيٗمك ٓ يمام هٜم٤م ُمٜمف اعمراد هق واًمث٤مين: ىمٚم٧م

 .اجلامع إمم رء يمؾ: ىم٤مًم٧م طم٤مئْم٤م؟ يم٤مٟم٧م إن فاُمرأت ُمـ ًمٚمرضمؾ ُم٤م: ًمٕم٤مئِم٦م ىمٚم٧م: يمريؿ سمٜم٧م اًمّمٝم٤ٌمء ىم٤مًم٧م

 .8/483 ؾمٕمد اسمـ رواه

 .223 و 221 رىمؿ – إول اعمجٚمد" اًمّمحٞمح٦م إطم٤مدي٨م" ذم وسمٞم٤مٟمف أجْم٤م اًمّم٤مئؿ ذم ُمثٚمف قمٜمٝم٤م صح وىمد

ٟم٦م وأبق اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف واحلدي٨م  .صحٞمحف ُمـ 261 رىمؿ ًمٗمٔمف وهذا داود وأبق صح٤مطمٝمؿ ذم قمقا

 ومرضمٝم٤م شمٖمًؾ أهن٤م: اًمٓمٝمر رأت إذا احل٤مئض ذم ىم٤مٓ وىمت٤مدة قمٓم٤مء ورواه 31/83 طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق ( 5)

 = :طمزم اسمـ ىم٤مل. 3/44" اعمجتٝمد سمداي٦م" ذم يمام أجْم٤م إوزاقمل ُمذه٥م وهق زوضمٝم٤م ويّمٞمٌٝم٤م
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 ومجٞمع ؾمٚمٞمامن أيب ىمقل وهق ًمزوضمٝم٤م وـم١مه٤م طمؾ ومتقو٠مت اًمٓمٝمر رأت إذا أهن٤م قمٓم٤مء قمـ ورويٜم٤م"

 ".أصح٤مسمٜم٤م

 .3/66 اعمّمٜمػ ذم ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ رواه ٤مءقمٓم قمـ ذيمره وُم٤م

 :ىم٤مٓ وقمٓم٤مء جم٤مهد قمـ اعمٜمذر اسمـ وروى

 ".شمٖمتًؾ أن ىمٌؾ وي٠متٞمٝم٤م سم٤مح٤مء شمًتٓمٞم٥م أن سم٠مس ومال اًمٓمٝمر أردت إذا"

 .3/212 اًمِمقيم٤مين ذيمره

 :3/261 يمثػم اسمـ احل٤مومظ وىم٤مل

ة أن قمغم اًمٕمٚمامء اشمٗمؼ وىمد"  سمنمـمف قمٚمٞمٝم٤م شمٕمذر إن شمتٞمٛمؿ أو ٤مءسم٤مح شمٖمتًؾ طمتك حتؾ ٓ طمٞمْمٝم٤م اٟم٘مٓمع إذا اعمرأ

 سمٛمجرد حتؾ أهن٤م قمٜمده أج٤مم قمنمة وهق احلٞمض ٕيمثر دُمٝم٤م اٟم٘مٓمع إذا ومٞمام ي٘مقل اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م أب٤م أن إٓ

 ".همًؾ إمم شمٗمت٘مر وٓ آٟم٘مٓم٤مع

 وىمت٤مدة جم٤مهد اًمت٤مسمٕملم قمٚمامء يم٤ٌمر ُمـ صمالصم٦م أن قمٚمٛم٧م أن سمٕمد صحٞمح همػم اعمذيمقر آشمٗم٤مق ومٝمذا: أىمقل

ز ىم٤مًمقا  ءوقمٓم٤م  ًمٕمؼمة ذًمؽ ذم وإن! ظمالومف؟ قمغم وه١مٓء اشمٗم٤مق يّمح ومٙمٞمػ شمٖمتًؾ مل وًمق إشمٞم٤مهن٤م سمجقا

 إذا ؾمٞمام وٓ شمّمدي٘مٝم٤م إمم ي٤ٌمدر ٓ وأن ُمٜمف اًمتح٘مؼ ًمّمٕمقسم٦م رء قمغم آشمٗم٤مق دقمقى ذم يتنع ٓ أن ًمٚمٕم٤مىمؾ

 .اًمنمقمل اًمدًمٞمؾ أو ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمٗم٦م يم٤مٟم٧م

 .أجْم٤م همػمه طمٙم٤مه ومد طمٜمٞمٗم٦م أيب قمـ يمثػم اسمـ طمٙم٤مه ُم٤م إن صمؿ

 وٓ أصال دًمٞمؾ سمال سم٤مًم٤ٌمـمؾ حتٙمؿ ٕنف ُمٜمف أؾم٘مط ىمقل ٓ" :سم٠منف ضمزم اسمـ وصٗمف وم٘مد قمٚمٞمف راديـ ًمف ُمتٕم٘مٌلم

 ".ىمٚمده ُمـ إٓ سمٕمده وٓ طمٜمٞمٗم٦م أيب ىمٌؾ ىم٤مًمف أطمدا ٟمٕمٚمؿ

 ".ًمف وضمف ٓ حتٙمؿ وهذا" :5/79 اًم٘مرـمٌل وىم٤مل

 ".همري٥م شمٗمّمٞمؾ وهق" :رو٤م رؿمٞمد اًمًٞمد ىم٤مل وهلذا

 قمغم زائد أُمر وهق اح٤مء اؾمتٕمٜم٤مل وهق يتٓمٝمرن أن إشمٞم٤مهـ حلؾ اؿمؽمط وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن ذًمؽ ووضمف

 رأي هق وإٟمام اًمٕمنمة ىمٌؾ اٟم٘مٓمع إذا سمام ختّمٞمّمف أو اًمنمط هذا إًمٖم٤مء جيقز ومال ؾمٌؼ يمام احلٞمض ُمـ ـمٝمرهـ

 :قمٜمف صح ومٞمام ىم٤مل ىمد اهلل رمحف وهق ٦مأي إـمالق عمخ٤مًمٗمتف سمف إظمذ ًمٜم٤م جيقز ٓ ًمف سمدا اهلل رمحف طمٜمٞمٗم٦م ٕيب

 ".همدا قمٜمف وٟمرضمع اًمٞمقم اًم٘مقل ٟم٘مقل سمنم وم٢مٟمٜم٤م أظمذٟم٤مه أجـ ُمـ يٕمٚمؿ مل ُم٤م سم٘مقًمٜم٤م ي٠مظمذ أن ٕطمد حيؾ ٓ"

 أو اًمدم شمٖمًؾ أن" سملم ظمػمٟم٤م إٟمام أنٜم٤م اقمٚمؿ صمؿ! ًمٚمدًمٞمؾ؟ خم٤مًمٗمتف قمٚمٛمٜم٤م وىمد سم٘مقًمف إظمذ ًمٜم٤م جيقز ومٙمٞمػ

 :طمزم اسمـ ىم٤مل اًمثالصم٦م إُمقر هذه ُمـ يمؾ قمغم ي٘مع" تٓمٝمراًم" اؾمؿ ٕن شمٖمتًؾ أو شمتقو٠م

 اًمقضمقه هذه وم٠ٌمي شمٓمٝمر اجلًد مجٞمع وهمًؾ يمذًمؽ شمٓمٝمر سم٤مح٤مء اًمٗمرج وهمًؾ ظمالف سمال شمٓمٝمر اًمقوقء"

 ".اًمتقومٞمؼ وسم٤مهلل إشمٞم٤مهن٤م ًمٜم٤م سمف طمؾ وم٘مد احلٞمض ُمـ اًمٓمٝمر رأت اًمتل شمٓمٝمرت

ِجدٌ : ▬شمٕم٤ممم قًمفىم ٟمزل سم٤مح٤مء اًمٗمرج همًؾ وهق اًمث٤مين اعمٕمٜمك ُمثؾ وذم ًْ َس  عَمَ ـْ  اًمتَّْ٘مَقى قَمغَم  ُأؾمِّ لِ  ُِم  َيْقمٍ  َأوَّ

ٌُّقنَ  ِرضَم٤مٌل  ومِٞمفِ  ومِٞمفِ  شَمُ٘مقمَ  َأنْ  َأطَمؼُّ 
ُروا َأنْ  حُيِ ُ  َيَتَٓمٝمَّ ـَ  حُي٥ِمُّ  َواّللَّ ِري د وم٢من♂ اعْمُٓمَّٝمِّ  وم٘مد اًمٖم٤مئط ُمـ اعمتٓمٝمريـ اًمٜمرا

 :ىم٤ٌمء ٕهؾ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل أي٦م هذه أنزًم٧م ح٤م أنف صح

" سمف؟ شمٓمٝمقرن اًمذي هذا ومام ُمًجديمؿ ىمّم٦م ذم اًمٓمٝمقر ذم اًمثٜم٤مء قمٚمٞمٙمؿ أطمًـ ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل نإ"

 اًمٖم٤مئط ُمـ أدسم٤مرهؿ يٖمًٚمقن ويم٤مٟمقا  اًمٞمٝمقد ُمـ ضمػمان ًمٜم٤م يم٤من أنف إٓ ؿمٞمئ٤م ُم٤مٟمٕمٚمؿ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل: ىم٤مًمقا 

 ".سمف ومٕمٚمٞمٙمؿ ذاك هق: "ىم٤مل. همًٚمقا  يمام ومٖمًٚمٜم٤م

ة أن قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذم اعمٕمٜمك هذا سسمٜمٗم اًمتٓمٝمر اؾمتٕمٛمؾ وىمد  قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مخ٧م اُمرأ

 = ".هب٤م ومتٓمٝمري ُمًؽ ُمـ ومرص٦م ظمذي" :ىم٤مل شمٖمتًؾ يمٞمػ وم٠مُمره٤م اعمحٞمض؟ ُمـ همًٚمٝم٤م



 394   ٕم٤مذةآداب اجلامع واعم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ْرنَ  وَم٢ِمَذا▬ :اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ذم وشمٕم٤ممم َـّ  شَمَٓمٝمَّ ـْ  وَم٠ْمتُقُه ُ  يُمؿُ َأَُمرَ  طَمٞم٨ُْم  ُِم َ  إِنَّ  اّللَّ  حُي٥ِمُّ  اّللَّ

سملِمَ  ا ـَ  َوحُي٥ِمُّ  اًمتَّقَّ ِري  .♂اعْمَُتَٓمٝمِّ

 (323 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمعزل صمواز

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف ُم٤مءه قمٜمٝم٤م يٕمزل أن ًمف وجيقز

 :رواي٦م وذمش يٜمزل واًم٘مرآن (3)ٟمٕمزل يمٜم٤م» :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ :األول

 ش.يٜمٝمٜم٤م ومٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ٟمٌل ذًمؽ ومٌٚمغ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم ٟمٕمزل يمٜم٤م»

 زم إن: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل إمم رضمؾ ضم٤مء» :ىم٤مل اخلدري ؾمٕمٞمد أيب قمـ :ايمثاين

 اعمقءودة أن: »زقمٛمقا  اًمٞمٝمقد وإن اًمرضمؾ يريد ُم٤م أريد وأن٤م قمٜمٝم٤م أقمزل وأن٤م 5وًمٞمدة

 أن اهلل أراد ًمق[ هيقد يمذسم٧م] هيقد يمذسم٧م: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل وم٘م٤ملش اًمٕمزل اًمّمٖمرى

 ش.شمٍمومف أن تٓمعشمً مل خيٚم٘مف

                                                           

 أتٓمٝمر؟ يمٞمػ: ىم٤مًم٧م

 "!هب٤م شمٓمٝمري: "ىمؾ

 يمٞمػ؟: ىم٤مًم٧م

 "!شمٓمٝمري اهلل ؾمٌح٤من: "ىم٤مل

 .اًمدم أثر هب٤م شمتٌٕمل: وم٘مٚم٧م إزم وم٤مضمتذسمتٝم٤م

 .وهمػممه٤م 3/379 وُمًٚمؿ 551 – 3/229 ياًمٌخ٤مر رواه

 :وضمؾ قمز ىمقًمف ُمٕمٜمك حيٍم ُم٤م اًمدًمٞمؾ ذم ومٚمٞمس وسم٤مجلٛمٚم٦م

ْرنَ  وَم٢ِمَذا▬  طمٚم٧م اًمٓم٤مهر أظمذت وم٠ٌمهي٤م اًم٤ًمسمؼ اًمثالصم٦م اعمٕم٤مين شمِمٛمؾ ُمٓمٚم٘م٦م وم٤مٔي٦م وم٘مط سم٤مًمٖمًؾ♂ شَمَٓمٝمَّ

 :ُمرومققم٤م سمٕم٤مس اسمـ طمدي٨م همػم إجي٤مسم٤م أو ؾمٚم٤ٌم اعم٠ًمخ٦م هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م اًمًٜم٦م ذم أقمٚمؿ وٓ ًمزوضمٝم٤م

تف أطمديمؿ أتك إذا"  سمٜمّمػ ومٚمٞمتّمدق شمٖمتًؾ ومل اًمٓمٝمر رأت وىمد وـمئٝم٤م وإذا سمديٜم٤مر ومٚمٞمتّمدق اًمدم ذم اُمرأ

 قمٌد فمٜمف وُمـ وٕمٗمف قمغم جمٛمع وهق أُمٞم٦م أبق اعمخ٤مرق أيب سمـ اًمٙمريؿ قمٌد ومٞمف وٕمٞمػ طمدي٨م وًمٙمٜمف" ديٜم٤مر

 ُمتٜمف ذم إن صمؿ 238 رىمؿ داود أيب ؾمٜمد صحٞمح ذم طم٘م٘متف يمام وهؿ وم٘مد اًمث٘م٦م احلراين ؾمٕمٞمد أب٤م اجلرزي اًمٙمريؿ

سم٤م  !وٕمٞمػ؟ وهق ومٙمٞمػ ؾمٜمده صح ًمق سمف آطمتج٤مج ُمـ يٛمٜمع اوٓمرا

 ".اًمٗمرج ظم٤مرج ًمٞمٜمزل اإليالج سمٕمد اًمٜمزع: اًمٕمزل": "اًمٗمتح" ذم ( 3)



 393 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 ظم٤مدُمٜم٤م هل ضم٤مري٦م زم إن: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أتك رضمال أن ضم٤مسمر قمـ :ايمثايمث

 وم٢مٟمف ؿمئ٧م إن قمٜمٝم٤م اقمزل» :وم٘م٤مل حتٛمؾ أن أيمره وأن٤م (2)قمٚمٞمٝم٤م أـمقف وأن٤م (3)وؾم٤مٟمٞمتٜم٤م

 ىمد» :وم٘م٤مل! طمٌٚم٧م ىمد اجل٤مري٦م إن: وم٘م٤مل أت٤مه صمؿ اًمرضمؾ ومٚم٨ٌمش هل٤م ىمدر ُم٤م ؾمٞم٠متٞمٝم٤م

 ش.هل٤م ىمدر ٤مُم ؾمٞم٠متٞمٝم٤م أنف أظمؼمشمؽ

 (351 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمعزل سمرك األولم

 :ُٕمقر أومم شمريمف وًمٙمـ :اًمٕمزل شمرك إَْومَم 

 واوم٘م٧م وم٢من 2ًمذهت٤م شمٗمقي٧م ُمـ ومٞمف ح٤م اعمرأة قمغم رضر إدظم٤مل ومٞمف أن :األول

 :وهق ي٠ميت ُم٤م ومٗمٞمف قمٚمٞمف

 وذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص ٟمٌٞمٜم٤م أُم٦م ٟمًؾ شمٙمثػم وهق اًمٜمٙم٤مح ُم٘م٤مصد سمٕمض يٗمقت أنف :ايمثاين

 .(4)ش إُمؿ سمٙمؿ (5)ُمٙم٤مصمر وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود شمزوضمقا » :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف

 ذًمؽ» :وم٘م٤مل اًمٕمزل قمـ ؾم٠مخقه طملم اخلٗمل سم٤مًمقأد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وصٗمف وًمذًمؽ

 .(3)ش اخلٗمل اًمقأد

                                                           

 ".هن٤مي٦م. "اًمٌٕمػم قمقض هلؿ شمً٘مل يم٤مٟم٧م يم٠مهن٤م اًمٜمخؾ ًمٜم٤م شمً٘مل اًمتل: أي ( 3)

 .سمقًمد ُمٜمل محٚمٝم٤م وأيمره أضم٤مُمٕمٝم٤م: أي ( 2)

 ٕن سم٘مٞمديـ أتك وإٟمام اًمقدود اًمقًمقد سمتزوج ًمألُمر شمٕمٚمٞمؾ وهق اًمٙمثرة ذم اًم٤ًمسم٘م٦م إُمؿ سمٙمؿ أهم٤مًم٥م: أي ( 5)

 ومٞمض" ذم يمذا. اعم٘مّمقد حتّمؾ ٓ اًمقدود همػم واًمقًمقد ومٞمٝم٤م اًمرضمؾ يرهم٥م ٓ وًمقدا شمٙمـ مل إذا اًمقدود

 ."اًم٘مدير

 .2 واًمٜم٤ًمئل ،3/521 داود أبق رواه صحٞمح طمدي٨م ( 4)

 اعمقءودة أن زقمٛمقا  اًمٞمٝمقد وأن :سمٚمٗمظ 32 ص اعمت٘مدم ؾمٕمٞمد أيب حلدي٨م ُمٕم٤مرض أنف سمٕمْمٝمؿ شمقهؿ وىمد ( 3)

 ".شمٍمومف أن شمًتٓمع مل خيٚم٘مف أن اهلل أراد ًمق هيقد يمذسم٧م" :ملسو هيلع هللا ىلص وم٘م٤مل اًمٕمزل اًمّمٖمرى

 طمجر اسمـ احل٤مومظ ىمقل سمٞمٜمٝمام اجلٛمع ذم ىمٞمؾ ُم٤م وأطمًـ اًمٕمٚمامء ُمـ اعمح٘م٘مقن سمٞمٜمف يمام سمٞمٜمٝمام ُمٕم٤مرو٦م وٓ

 طمدي٨م ذم ظمٗمٞم٤م وأدا يمقٟمف إصم٤ٌمت وسملم" اًمّمٖمرى اعمقءودة: "ىمقهلؿ ذم اًمٞمٝمقد شمٙمذي٥م سملم ومجٕمقا " :9/234

 ووٕمف سمٕمد اعمقًمقد دومـ إمم سم٤مًمٜم٦ًٌم صٖمػم ًمٙمٜمف فم٤مهر وأد أهن٤م ي٘متيض" اًمّمٖمرى اعمقءودة: "ىمقهلؿ سم٠من ضمذاُم٦م

 = قمٚمٞمف يؽمشم٥م ومال أصال اًمٔم٤مهر طمٙمؿ ذم ًمٞمس أنف قمغم يدل وم٢مٟمف" ظمٗمل وأد اًمٕمزل إن: "ىمقًمف يٕم٤مرض ومال طمٞم٤م



 396   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذيمر» :ىم٤مل أجْم٤م اخلدري ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ذم شمريمف إومم أن إمم أؿم٤مر وهلذا

 يٗمٕمؾ ومال: ي٘مؾ ملو -!ش أطمديمؿ؟ ذًمؽ يٗمٕمؾ ومل: »وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد اًمٕمزل

 وإٟمٙمؿ: »وم٘م٤مل رواي٦م وذمش. ظم٤مًم٘مٝم٤م اهلل إٓ خمٚمقىم٦م ٟمٗمس ًمٞم٧ًم وم٢مٟمف» - أطمديمؿ ذًمؽ

 هل إٓ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم يم٤مئٜم٦م ٟمًٛم٦م ُمـ ُم٤م ًمتٗمٕمٚمقن؟ وإٟمٙمؿ ًمتٗمٕمٚمقن وإٟمٙمؿ ًمتٗمٕمٚمقن

 .(3)شيم٤مئٜم٦م

 (352 ص اًمزوم٤مف آداب)

 نمغم زمؿؼصد يؼؼمن مل إذا همقام هو إكام ايمعزل دم زمؽراهة احلؽم

 رشفمي

 رء أطمدمه٤م أو إُمريـ ُمع ي٘مؽمن مل إذا ومٞمام قمٜمدي وم٤مًمٙمراه٦م طم٤مل يمؾ وقمغم

                                                           

 ـمريؼ قمغم ورد اخلٗمل اًمقأد ىمقًمف سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل اًمقٓدة ىمٓمع ذم اؿمؽمايمٝمام ضمٝم٦م ُمـ وأدا ضمٕمٚمف وإٟمام طمٙمؿ

 ".جمٞمئف سمٕمد اًمقًمد ىمتؾ وم٠مؿمٌف جمٞمئف ىمٌؾ اًمقٓدة ـمريؼ ىمٓمع ٕنف اًمتِمٌٞمف

 :5/83 اًمتٝمذي٥م ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ وىم٤مل

د زًم٦مسمٛمٜم اًمٕمزل أن فمٜم٧م وم٤مًمٞمٝمقد"  اهلل أراد ًمق أنف وأظمؼم ذًمؽ ذم ومٙمذهبؿ ظمٚم٘مف سم٥ًٌم اٟمٕم٘مد ُم٤م إقمدام ذم اًمقأ

 أن قمغم وطمرص٤م اًمقًمد ُمـ هرسم٤م اُمرأتف قمـ يٕمزل إٟمام اًمرضمؾ ومألن ظمٗمٞم٤م وأدا شمًٛمٞمتف وأُم٤م أطمد ُم٤مسومف ظمٚم٘مف

 ٕمالوم اًمٕمٌد ُمـ فم٤مهر ذًمؽ ًمٙمـ سمقأده اًمقًمد أقمدم ُمـ جمرى ذًمؽ قمغم وطمرصف وٟمٞمتف ىمّمده ومجرى ٓيٙمقن

ه أراده وإٟمام ُمٜمف ظمٗمل وأد وهذ وىمّمدا  ".ظمٗمٞم٤م ومٙم٤من وٟمٞم٦م قمزُم٤م وٟمقا

 شمٕم٘مٌقه وم٘مد طمزم اسمـ ومٕمؾ يمام اًمتحريؿ قمغم سمف آؾمتدٓل وأُم٤م اًمٕمزل يمراه٦م احلدي٨م ذم اعمذيمقر اًمتِمٌٞمف وم٠موم٤مد

ُم٤م يٙمقن أن اًمتِمٌٞمف ـمريؼ قمغم ظمٗمٞم٤م وأدا شمًٛمٞمتف ُمـ يٚمزم ٓ إذا اعمٕمٜمك ذم سحي٤م ًمٞمس سم٠منف  اًمٗمتح ذم اميم طمرا

: ىم٤مل أنف أبٞمف قمـ اًمٕمالء قمـ سمؽمىمٞمٛمل – 55 رىمؿ 5 ج طمجر سمـ قمكم طمدي٨م ذم ظمزيٛم٦م اسمـ روى وىمد أجْم٤م

 .صحٞمح وؾمٜمده. سم٠مؾم٤م سمف ير ومٚمؿ اًمٕمزل قمـ قم٤ٌمس اسمـ ؾم٠مخ٧م

 :إومم اًمرواي٦م ذح ذم اًمٗمتح ذم احل٤مومظ ىم٤مل ( 3)

 اًمقًمد طمّمقل ظمِمٞم٦م يم٤من إٟمام اًمٕمزل ٕن ذًمؽ شمرك إومم إمم أؿم٤مر وإٟمام سم٤مًمٜمٝمل هلؿ يٍمح مل أنف إمم أؿم٤مر"

 اًمٕم٤مزل يِمٕمر وٓ اح٤مء يًٌؼ وم٘مد ذًمؽ اًمٕمزل يٛمٜمع مل اًمقًمد ظمٚمؼ ىمدر يم٤من إن اهلل ٕن ذًمؽ ذم وم٤مئدة ومال

 ".اهلل ىم٣م ح٤م راد وٓ اًمقًمد ويٚمح٘مف اًمٕمٚمقق ومٞمحّمؾ

 وؾم٤مئؾ وضمدت وم٘مد اًمٕمٍم هذا ذم وأُم٤م يقُمئذ اعمٕمروف اًمٕمزل إمم سم٤مًمٜمٔمر هل إٟمام اإلؿم٤مرة وهذه: ىمٚم٧م

 اًمٙم٤موشمِمقك ويمٞمس اعمقاؾمػم سمرسمط اًمٞمقم يًٛمك ُم٤م ُمثؾ سم٤مشم٤م ُمٜمٕم٤م زوضمتف قمـ اح٤مء يٛمٜمع أن هب٤م اًمرضمؾ يًتٓمٞمع

 ذم ذيمر ُم٤م يرد سمؾ ُمٕمٜم٤مه ذم وُم٤م احلدي٨م هذا طمٞمٜمئذ قمٚمٞمف يرد ومال وٟمحقه اجلامع قمٜمد اًمٕمْمق قمغم يقوع اًمذي

 .ومت٠مُمؾ ُمٜمٝمام اًمث٤مين وظم٤مص٦م إوًملم إُمريـ



 397 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 وشمٙمٚمػ إوٓد يمثرة ُمـ اًمٗم٘مر ظمقف ُمثؾ اًمٕمزل ذم اًمٙمٗمر أهؾ ُم٘م٤مصد ُمـ هق آظمر

 ًٓمت٘م٤مء اًمتحريؿ درضم٦م إمم اًمٙمراهٞم٦م شمرشمٗمع احل٤مًم٦م هذه ومٗمل وشمرسمٞمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اإلٟمٗم٤مق

 هق يمام واًمٗم٘مر اإلُمالق ظمِمٞم٦م دهؿ أوٓ ي٘متٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر ُمع ٟمٞمتف ذم اًمٕم٤مزل

ة يم٤مٟم٧م إذا ُم٤م سمخالف. ُمٕمروف  سم٥ًٌم ُمروٝم٤م يزداد أن اًمٓمٌٞم٥م خيِمك ُمريْم٦م اعمرأ

 اعمقت قمٚمٞمٝم٤م خيِمك ظمٓمػما  ُمروٝم٤م يم٤من إذا أُم٤م ُم١مىمت٤م اح٤مٟمع شمتخذ أن هل٤م ومٞمجقز احلٛمؾ

 .أقمٚمؿ واهلل. طمٞم٤مهت٤م قمغم حم٤مومظ ُمٜمٝم٤م اعمقاؾمػم رسمط جي٥م سمؾ جيقز وم٘مط احل٤مًم٦م هذه ومٗمل

 (احل٤مؿمٞم٦م ذم 356 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمـؽاح دم ايمزوصمكم كقة

 طمرم ومٞمام اًمقىمقع ُمـ وإطمّم٤مهنام ٟمٗمًٞمٝمام إقمٗم٤مف سمٜمٙم٤مطمٝمام يٜمقي٤م أن هلام ويٜمٌٖمل

 :قمٜمف اهلل ريض ذر أيب حلدي٨م هلام صدىم٦م ُم٤ٌموٕمتٝمام شمٙمت٥م وم٢مٟمف قمٚمٞمٝمام اهلل

 أهؾ ذه٥م! اهلل رؾمقل ي٤م: ملسو هيلع هللا ىلص ًمٚمٜمٌل ىم٤مًمقا  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أصح٤مب ُمـ ٟم٤مؾم٤م أن»

 أُمقاهلؿ سمٗمْمقل ويتّمدىمقن ٟمّمقم يمام ويّمقُمقن ٟمّمكم يمام يّمٚمقن سم٤مٕضمقر اًمدصمقر

 شمٙمٌػم وسمٙمؾ] صدىم٦م شمًٌٞمح٦م سمٙمؾ إن شمّمدىمقن؟ ُم٤م ًمٙمؿ اهلل ضمٕمؾ ىمد ًمٞمس أو: »ىم٤مل

 قمـ وهنل صدىم٦م سم٤معمٕمروف وأُمر[ صدىم٦م حتٛمٞمدة وسمٙمؾ صدىم٦م هتٚمٞمٚم٦م وسمٙمؾ صدىم٦م

 ؿمٝمقشمف أطمدٟم٤م أج٠ميت اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا !ش ىم٦مصد أطمديمؿ سمْمع وذم صدىم٦م ُمٜمٙمر

 !أضمر؟ ومٞمٝم٤م ًمف ويٙمقن

:[ ىم٤مل سمغم: ىم٤مًمقا ش ]وزر؟ ومٞمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م أيم٤من طمرام ذم ووٕمٝم٤م ًمق أرأجتؿ: »ىم٤مل

 صمؿ صدىم٦م صدىم٦م: أؿمٞم٤مء وذيمرش ]أضمر[ ومٞمٝم٤م] ًمف يم٤من احلالل ذم ووٕمٝم٤م إذا ومٙمذًمؽ»

 .(3)ش[ش اًمْمحك ريمٕمت٤م يمٚمف هذا ُمـ وجيزئ: »ىم٤مل

 (357 ص زوم٤مفاًم آداب)

                                                           

 ":إذيم٤مر إذيم٤مر" ذم اًمًٞمقـمل ىم٤مل ( 3)

 ".ؿمٞمئ٤م يٜمق مل وإن صدىم٦م اًمقطء أن احلدي٨م وفم٤مهر"

. إقمغم ذم ذيمرٟم٤مه ُم٤م وهق قمٚمٞمٝم٤م قم٘مده قمٜمد اًمٜمٞم٦م ُمـ سمد ٓ أنف أراه وم٤مًمذي وإٓ وىم٤مع يمؾ قمٜمد هذا ًمٕمؾ: ىمٚم٧م

 .أقمٚمؿ واهلل



 398   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زمـائه صبقحة ايمزوج يػعل ما

 قمٚمٞمٝمؿ ويًٚمؿ داره ذم أتقه اًمذيـ أىم٤مرسمف ي٠ميت أن سم٠مهٚمف سمٜم٤مئف صٌٞمح٦م ًمف ويًتح٥م

 :ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض أنس حلدي٨م سم٤معمثؾ ي٘م٤مسمٚمقه وأن هلؿ ويدقمق

 إمم ظمرج صمؿ وحلام ظمٌزا  اعمًٚمٛملم وم٠مؿمٌع سمزيٜم٥م سمٜمك إذ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أومل»

 ذًمؽ يٗمٕمؾ ومٙم٤من ًمف ودقمقن قمٚمٞمف وؾمٚمٛمـ هلـ ودقم٤م قمٚمٞمٝمـ ومًٚمؿ اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت

 ش.سمٜم٤مئف صٌٞمح٦م

 (358 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمدار دم احلامم اختاذ وصموب

 وم٢من اًمًقق مح٤مم شمدظمؾ أن هل٤م يًٛمح وٓ دارمه٤م ذم مح٤مُم٤م يتخذا أن قمٚمٞمٝمام وجي٥م

 :أطم٤مدي٨م وومٞمف طمرام ذًمؽ

 ي١مُمـ يم٤من ُمـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض ضم٤مسمر قمـ :األول

 ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من وُمـ احلامم طمٚمٞمٚمتف يدظمؾ ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل

 يدار ُم٤مئدة قمغم جيٚمس ومال أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل ي١مُمـ يم٤من وُمـ سمٛمئزر إٓ احلامم يدظمؾ

 ش.اخلٛمر قمٚمٞمٝم٤م

: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومٚم٘مٞمٜمل احلامم ُمـ ظمرضم٧م :ىم٤مًم٧م اًمدرداء أم قمـ :ايمثاين

 أُمرأة ُمـ ُم٤م سمٞمده ٟمٗمز واًمذي» :وم٘م٤مل احلامم ُمـ: ىم٤مًم٧مش اًمدرداء؟ أم ي٤م جـأ ُمـ»

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م ؾمؽم يمؾ ه٤مشمٙم٦م وهل إٓ أُمٝم٤مهت٤م ُمـ أطمد سمٞم٧م همػم ذم صمٞم٤مهب٤م شمْمع

 .(3)شاًمرمحـ

                                                           

 :إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء وُم٤م احلج٤مز ذم ُمٕمرووم٤م يم٤من احلامم أن قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م هذا ( 3)

 ... ". احلامم: هل٤م  ي٘م٤مل سمٞمقشم٤م ومٞمٝم٤م وؾمتجدون اًمٕمجؿ أرض ًمٙمؿ ؾمتٗمتح إهن٤م"

 .ومت٠مُمؾ اًمٜمٗمل ذم سحي٤م ًمٞمس أنف قمغم 392 رىمؿ واحلرام احلالل ختري٩م ذم يمام إؾمٜم٤مده يّمح ٓ وم٢مٟمف



 399 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمغم اًمِم٤مم أهؾ ُمـ ٟمًقة دظمؾ :ىم٤مل اعمٚمٞمح أيب قمـ :ايمثايمث

 شمدظمؾ اًمتل اًمٙمقرة ُمـ ًمٕمٚمٙمـ: ىم٤مًم٧م ٤مماًمِم أهؾ ُمـ: ىمٚمـ أنتـ؟ ممـ: وم٘م٤مًم٧م قمٜمٝم٤م

 ُمـ ُم٤م» :ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م إين أُم٤م: ىم٤مًم٧م ٟمٕمؿ: ىمٚمـ احلامم؟ ٟم٤ًمؤه٤م

ة  .(3)ششمٕم٤ممم اهلل وسملم سمٞمٜمٝم٤م ُم٤م هتٙم٧م إٓ سمٞمتٝم٤م همػم ذم صمٞم٤مهب٤م ختٚمع اُمرأ

 (359 ص اًمزوم٤مف آداب)

 االؽمتؿتاع أرسار كمم حتريم

ر يٜمنم أن ُمٜمٝمام يمؾ قمغم وحيرم  :طمديث٤من وومٞمف سم٤مًمقىم٤مع تٕمٚم٘م٦ماعم إها

 اًمرضمؾ اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ُمٜمزًم٦م اهلل قمٜمد اًمٜم٤مس أذ ُمـ إن» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :األول

 ش. هه٤م يٜمنم صمؿ إًمٞمف وشمٗميض اُمرأتف إمم (2)يٗميض

 واًمٜم٤ًمء واًمرضم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٜمد يم٤مٟم٧م أهن٤م يزيد سمٜم٧م أؾمامء قمـ :ايمثاين

ش زوضمٝم٤م؟ ُمع ومٕمٚم٧م سمام ختؼم ةاُمرأ  وًمٕمؾ سم٠مهٚمف يٗمٕمؾ ُم٤م ي٘مقل رضمال ًمٕمؾ» :وم٘م٤مل ىمٕمقد

 :ىم٤مل. ًمٞمٗمٕمٚمقن وإهنؿ ًمٞمٗمٕمٚمـ إهنـ اهلل رؾمقل ي٤م واهلل إي: وم٘مٚم٧م اًم٘مقم 3وم٠مرم

 واًمٜم٤مس ومٖمِمٞمٝم٤م ـمريؼ ذم ؿمٞمٓم٤مٟم٦م ًم٘مل اًمِمٞمٓم٤من ُمثؾ ذًمؽ وم٢مٟمام شمٗمٕمٚمقا  ومال»

 .(5)ش يٜمٔمرون

 (342 ص اًمزوم٤مف آداب)

 !كػسه فمعم خيشى وهو زوصمفا من اجلامع ؿمؾب سمؽثر إمرأة

ة :مداطمؾة  ٟمٗمًف قمغم خيِمك ومٝمق ًمٚمجامع، سم٤مًمٜم٦ًٌم زوضمٝم٤م ُمـ اًمٓمٚم٥م شمٙمثر اُمرأ

 اًمٌمء؟ هذا يقاضمف ومٌؿ ُمٜمف، وٕمٗم٤مً  وإٓ يمذا وإٓ ًمف ُمرض إُمر هذا يتٌع ُمـ

                                                           

 ذم وىمٕمقا  وُم٤م 3/62" زاد" ذم اًم٘مٞمؿ يم٤مسمـ" طمدي٨م احلامم ذم يّمح ٓ: "ىم٤مل ُمـ قمغم رد إطم٤مدي٨م هذه وذم ( 3)

 .إظمرى ـمرىمف قمـ اًمٌح٨م اؾمت٘مّم٤مء وقمدم ـمرق سمٕمض قمغم آقمتامد سم٥ًٌم إٓ ذًمؽ

 ♂ .سَمْٕمضٍ  إمَِم  سَمْٕمُْمُٙمؿْ  َأوْم٣َم  َوىَمدْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف وُمٜمف واعمج٤مُمٕم٦م سم٤معم٤ٌمذة إًمٞمٝم٤م يّمؾ: أي ( 2)

 .جيٞمٌقا  ومل ؾمٙمتقا : أي ( 5)



 211   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمريض؟ وإٓ ـمٌٞمٕمل هق :ايمشقخ

راً  فمٝمره ويٕمٓمٞمٝم٤م ُمرة، يرى وًمٙمـ ـمٌٞمٕمل، هق :مداطمؾة  .ُمرا

ف أن احل٘مٞم٘م٦م ُم٠ًمخ٦م هذه :ايمشقخ  .ًمٚمٗم٘مٞمف عمـ يقضمف ُم٤م أطمًـ ٓمٌٞم٥م،اًم إمم ُيَقضمَّ

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم ذقم٤مً  أىمقل ٓ :مداطمؾة  .ًمٚمٛمرأ

 هؾ اًمِمخص هذا إن أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م اًمٙمالم، ذم ًمؽ ضم٤مي :ايمشقخ

 .حيٙمؿ اًمذي هق اًمٓمٌٞم٥م وإٟمام آٟمٗم٤م، وصٗم٧م مم٤م أيمثر طم٘مٝم٤م يٕمٓمل أن يًتٓمٞمع

ٜمٝم٤م، أن جي٥م: أىمقل يمٗم٘مف أن٤م   طم٘مٝم٤م، يُمّؾ  سم٢مقمٓم٤مئٝم٤م إٓ نيٙمق ٓ وشَمـْحِّمْٞمٜمُٝم٤م ُيـَحّمِّ

 .ٓ اًمٗم٘مٞمف؟ حيٙمؿ اًمذي ُمـ صم٤مين سمح٨م ومٝمذا يًتٓمٞمع، ٓ هق ًمٙمـ

 أن٧م اًمتل اخلِمٞم٦م هذه ًمف وي٘مقل يٗمحّمف، طمٞمٜمام اًمٓمٌٞم٥م وإُم٤م هق إُم٤م حيٙمؿ

قمٞمٝم٤م  شمٗمٕمؾ ومٙمام اجلٜمز، اًمٜمِم٤مط هذا ومٞمؽ ُم٤م رضمؾ أن٧م ٓ ي٘مقل أو ووهؿ، ظمٞم٤مل شَمدَّ

 .ٟمٕمؿ اجلقاب، هق هذا ىمٚمٞماًل، شمٙمثر أو ىمٚمٞمالً  شمزيد أو

 (11: 45: 38/ 229/ واًمٜمقر اهلدى) 

 دزمرها دم امرأسمه أسمى من ضمؽم

 واًمتقسم٦م؟ آؾمتٖمٗم٤مر يٚمزُمف هؾ!دسمره٤م ُمـ اُمرأتف ي٠ميت اًمذي :ايمسائل

 يٕمٜمل؟ رسمف وسملم سمٞمٜمف إذا :ايمشقخ

  رسمف؟ وسملم سمٞمٜمف :ايمسائل

 .رء يٚمزُمف ُم٤م :ايمشقخ

 ُمثاًل؟ اًمٜم٤مس وسملم وسمٞمٜمف :ايمسائل

 احل٤ميمؿ؟ قمٚمؿ إذا :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل
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ق :ايمشقخ  .شمقاـمئ٤م يم٤من إذا سمٞمٜمٝمام ُيَٗمرِّ

 اُمرأتف؟ :ايمسائل

.. ًمقـمل يٕمتؼم ومٝمق أنٗمٝم٤م: رهمؿ وي٠متٞمٝم٤م ُمرهمٛم٦م، يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .ُي٘متؾ

 .: ..( 5: 33/  6/ واًمٜمقر اهلدى)

 أدزمارهن دم ايمـساء إسمقان حتريم

 .شاًمٜم٤ًمء حم٤مرـ قم هنك»: ُمرومققم٤م اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ

 [.أدسم٤مرهـ ذم اًمٜم٤ًمء إشمٞم٤من حتريؿ: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 (324/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 دزمرها دم اظمرأة إسمقان ضمرمة

 ش .يمٗمر وم٘مد أقمج٤مزهـ: ذم اًمٜم٤ًمء أتك ُمـ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 سمٕمد رومٕمف يٜم٤مذم ٓ اًمقىمػ: احلدي٨م ذم إصح يمقن أن واقمٚمؿ [:اإلمام ومال]

 يمٗمراً، اًمٌمء سمٙمقن أصم٤مر شمتت٤مسمع أن ضمداً  يٌٕمد ٕنف وي٘مقيف: يدقمٛمف مم٤م ذًمؽ سمؾ صمٌقشمف،

 اًمٕمٚمؿ، أهؾ قمغم خيٗمك ٓ يمام سمتحريٛمف أصم٤مر شمتت٤مسمع أن وُمثٚمف اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف وًمٞمس

 سمف، يٕمتْمد وُم٤م واحلًـ اًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م اًمدسمر، حتريؿ ذم يمثػمة أطم٤مدي٨م ضم٤مءت وىمد

 ذم طمجر واسمـ ،شاًمتٗمًػم» ذم يمثػم يم٤مسمـ ُمٜمٝم٤م، اًمٓمٞم٥م اًمٙمثػم اًمٕمٚمامء ظمرج وىمد

 ُمٜمف اؾمتٜمٙمرت وىمد ،ش263 -264/ 3ش »اعمٜمثقر اًمدر» ذم اًمًٞمقـمل صمؿ ،شاًمتٚمخٞمص»

 -اًم٤ٌمب هذا ذم اعمرومققم٦م إطم٤مدي٨م مجٞمع ذم احلٗم٤مظ ىم٤مل» :سم٘مقًمف إي٤مه٤م ًمتخرجيف ظمتٛمف

 هق ٝم٤مُمٜم واعمقىمقف رء، ُمٜمٝم٤م يّمح ٓ وٕمٞمٗم٦م يمٚمٝم٤م: -طمديث٤مً  قمنميـ ٟمحق وقمدهت٤م

 اعمٕمروف اًمًٞمقـمل وُمـ! اًم٘مقل؟ هذا يًت٘مٞمؿ يمٞمػ! اهلل ؾمٌح٤من ومٞم٤م ش!اًمّمحٞمح

 ٓ ومٚمؿ -زقمؿ يمام -سمْمٕمٗمٝم٤م ضمدًٓ  ومٚمقؾمٚمٛمٜم٤م! واًمتّمحٞمح؟ اًمتحًلم ذم شم٤ًمهٚمف
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 اًم٘مقل هذا وم٠مجـ! اًمٕمٚمامء؟ قمٜمد اعمٕمرووم٦م اًم٘م٤مقمدة هل يمام سمٕمْم٤ًم: سمٕمْمٝم٤م ي٘مقي: ي٘م٤مل

 - اًمٜمٌل هنل قمٜمٝم٤م حمٞمد ٓ سمٓمرق شمٞم٘مٜم٤م ىمد» :وىم٤مئٚمف اًمذهٌل احل٤مومظ ىمقل ُمـ وىم٤مئٚمف

 اٟمٔمر !؟شيمٌػم ُمّمٜمػ ذًمؽ ذم وزم سمتحريٛمف، وضمزُمٜم٤م اًمٜم٤ًمء، أدسم٤مر قمـ - ملسو هيلع هللا ىلص

 ش .اإلؾمالُمٞم٦م اعمٙمت٦ٌم ـمٌع ـ 316 صش »اًمزوم٤مف آداب»

 (.3353-3329/ 7/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ؽمبحاكه اهلل اؽمم يذىمر أن زوصمته، جيامع وهو اإلكسان كيس إذا

 وسمعالم

٤من ٟمز إذا :ئلايمسا  ومٝمؾ وشمٕم٤ممم، ؾمٌح٤مٟمف اهلل اؾمؿ يذيمر أن زوضمتف جي٤مُمع وهق اإلًٟم

  ُمٕمف؟ ؿمٞمٓم٤من ضم٤مُمٕمٝم٤م

 ذم هذه، ضمٚمًتف ذم وضمؾ قمز اهلل يذيمر أن قم٤مدشمف ُمـ رضمؾ يم٤من إذا أقمٚمؿ، اهلل :ايمشقخ

ُمر ٕن حيٗمٔمف: وضمؾ قمز اهلل أن فمٜمل ٤من، قمغم اًمٖم٤مًم٥م زاوي٦م ُمـ إًمٞمف ُيٜمَْٔمر ٕا  يم٤من إذا أُم٤م اإلًٟم

  .يِم٤مريمف سم٠منف ومٞم٘م٤مل دأبف ُمـ ذًمؽ ًمٞمس

  ُمٕملم؟ َوْوعٍ  ُمثالً  طم٤مل ذم أو اًمٖمروم٦م، دظمقل قمٜمد ؿمٞمخ ي٤م اًمتًٛمٞم٦م :ايمسائل

ؾمتٕمداد طم٤مًم٦م ذم :ايمشقخ  .ٓا

 : ..(53: 58/ 32/ واًمٜمقر اهلدى)

 ىمػارة؟ فمؾقه هل احلقض ضمايمة دم امرأسمه صمامع من

 طم٤مئض يم٤مٟم٧م يٕمٜمل اًمُٙمْدرة، ٦مطم٤مًم ذم زوضمتف ُيـج٤مُمع اًمذي اًمرضمؾ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ايمسائل

 ٓ؟ وإٓ اًمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمف جي٥م هؾ واًمُّمْٗمرة، اًمُٙمْدرة إمم ووصٚم٧م

 .ُمٜمٝم٤م سمد ٓ اًمٙمٗم٤مرة ـمٌٕم٤مً،:ايمشقخ

 : ..(51.: 8/  3/  واًمٜمقر اهلدى)
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 احلقض أشمـاء اجلامع ضمؽم

  ذًمؽ؟ ومٕمؾ اًمذي اًمرضمؾ قمغم وُم٤م احلٞمض؟ أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

٤مءَ  وم٤َمقْمتَِزًُمقا » اًم٘مرآن، ظمالف هذا: أوًٓ  :ايمشقخ ًَ َـّ  َوٓ اعْمَِحٞمضِ  ذِم  اًمٜمِّ  طَمتَّك شَمْ٘مَرسُمقُه

 ش.َيٓمُْٝمْرنَ 

طم٤مدي٨م ذم :شماكقاً   وإن ،شحمٛمد قمغم أنزل سمام يمٗمر وم٘مد»  طم٤مئْم٤مً، أتك عمـ ؿمديد وقمٞمد ٕا

 . اهلل إمم ويتقب ديٜم٤مر، سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٕمٚمٞمف ذًمؽ، ومٕمؾ يم٤من

   (:..56: 26/   9/واًمٜمقر اهلدى) 

 احلقض أشمـاء اجلامع ضمؽم

  ذًمؽ؟ ومٕمؾ اًمذي اًمرضمؾ قمغم وُم٤م احلٞمض؟ أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

٤مءَ  وم٤َمقْمتَِزًُمقا ▬ اًم٘مرآن، ظمالف هذا: أوًٓ  :ايمشقخ ًَ َـّ  َوٓ اعْمَِحٞمضِ  ذِم  اًمٜمِّ  طَمتَّك شمَْ٘مَرسمُقُه

 ♂.يَٓمُْٝمْرنَ 

طم٤مدي٨م ذم :شماكقاً   يم٤من وإنش حمٛمد قمغم أُنزل سمام يمٗمر ٘مدوم»  طم٤مئْم٤مً، أتك عمـ ؿمديد وقمٞمد ٕا

 . اهلل إمم ويتقب ديٜم٤مر، سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٕمٚمٞمف ذًمؽ

 : ..(  56: 26/   9/واًمٜمقر اهلدى)

 دم ونمغمه اظمتعؿد زمكم وايمتػريق ضمائضاً  أسمى من ضمؽم 

 احلؽم

 اًمِم٤مرع؟ طمٙمؿ ومام طم٤مئض، وهل زوضمتف أتك إٟم٤ًمن :ايمسمال

 جيٝمؾ؟ أم يٕمٚمؿ :ايمشقخ

 .يٕمٚمؿ :مداطمؾة
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م أنف يٕمٚمؿ :ايمشقخ  .طمرا

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 يٕمٚمـــؿ ٓ يمـــ٤من إذا أُمـــ٤م اًم٘مٞم٤مُمـــ٦م، يـــقم سم٤مًمٜمـــ٤مر اًمٕمـــذاب ويًـــتحؼ آصمـــؿ هـــذا :ايمشيييقخ

 يٕمٜمـــل اًمٞمـــقم، اًمـــذه٥م ُمــــ ديٜمـــ٤مر رسمـــع سمٜمحـــق يٕمٜمـــل ديٜمـــ٤مر، سمٜمّمـــػ يتّمـــدق أن ومٙمٗم٤مرشمـــف

 يتٕمٛمــد، ٓ ُمـــ وسمــلم يمٗمــ٤مرة، ًمــف ومٚمــٞمس اهلل، أُمــر خم٤مًمٗمــ٦م يتٕمٛمــد ُمـــ سمــلم ٟمٗمــرق أن جيــ٥م

 .اًمٙمٗم٤مرة شمٖمٜمٞمف ومحٞمٜمئذ ؿمٝمقشمف، قمغم ُمٖمٚمقسم٤مً  يٙمقن أو ضم٤مهالً  نيٙمق يم٠من

 .شمٙمقن يمؿ :مداطمؾة

 .اًمذه٥م ُمـ ديٜم٤مر رسمع ىمٚم٧م :ايمشقخ

 [طم٤مًمًٞم٤م اًمذه٥م اًمديٜم٤مر ىمٞمٛم٦م طمقل ٟم٘م٤مش هٜم٤م]

 وٓ اجل٤مهـــؾ وٓ اًمٕم٤مُمـــد خيـــص ملش طم٤مئْمـــ٤مً  أتـــك ُمــــ: »ي٘مـــقل احلـــدي٨م :مداطمؾييية

 .اًمٜم٤مد

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

ـ٧م ومٙمٞمػ :مداطمؾة  قمٛمقُمـف احلـدي٨م أن ُمـع قمٚمٞمـف، يمٗمـ٤مرة ٓ سم٠منـف  اًمٕم٤مُمـد، ظمَّمّمَّ

 ئمٝمر؟ ومٞمام يِمٛمٚمف

ــــد إُمــــقر ذم شمٙمــــقن ٓ اًمٙمٗمــــ٤مرة سمــــس ـمٞمــــ٥م، ؾمــــ١مال هــــذا :ايمشييييقخ  ومٞمٝمــــ٤م اعمَُتَٕمٛمَّ

ىمــقن -ومٞمــف ريــ٥م ٓ اًمــذي احلــؼ وهــق- اًمٕمٚمــامء أيمثــر -ومٛمــثالً - اعمخ٤مًمٗمــ٦م،  يمٗمــ٤مرة سمــلم ُيَٗمرِّ

 ُمٜمٝمــ٤م، ظمــػماً  همػمهـ٤م رأى صمــؿ يٛمــلم قمـغم طمٚمــػ ُمـــ: »اًمًـالم قمٚمٞمــف ىمــ٤مل يمـام اخلٓمــ٠م اًمٞمٛمـلم

ىمــقنش يٛمٞمٜمــف قمـــ وًمٞمٙمٗمــر ظمــػم، هــق اًمــذي ومٚمٞمــ٠مت  يمٗمــ٤مرة، ومٚمــف اًمٞمٛمــلم، هــذا ُمثــؾ سمــلم ُيَٗمرِّ

 اًمٙمٗمــ٤مرة، يمٚمٛمــ٦م ٟمٗمٝمــؿ ومٚمــام اًمنمــيٕم٦م، خم٤مًمٗمــ٦م ُمت٘مّمــد هــذا ٕنــف  اًمٖمٛمــقس: اًمٞمٛمــلم وسمــلم
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 يتٕمٛمــد ٤منإٟمًـ سمــلم أن ٟمٗمـرق ُمـثٚمام يٕمٜمــل ومٞمٝمـ٤م، وىمــع ظمٓمـ٠م ُمٕمٜم٤مهـ٤م: يٕمٜمــل يمـذا، ومٙمٗم٤مرشمـف

 .يمٗم٤مرة ًمف هذا ذًمؽ، وٟمحق واًمنمب سم٤مٕيمؾ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر

 .ٓ :مداطمؾة

 يمٗم٤مرة؟ ًمف زوضمتف واىمع ص٤مئؿ إٟم٤ًمن :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ ؿمؽ ٓ :مداطمؾة

 ضمـ٤مُمع اًمـذي صـ٤مئؿ، اًمرضمـؾ هـذا أن ٟمتّمـقر هٜمـ٤م ٕن مت٤مُمـ٤ًم: هـذا ُمثؾ هذا :ايمشقخ

 ذم زوضمتـف ضمـ٤مُمع اًمـذي ىمّمـ٦م ذم هـق يمـام أُمـره، قمغم هُمٚم٥َِم  أنف ُمٕمٜم٤مه ص٤مئؿ، وهق زوضمتف

 ذم اإلومٓمـ٤مر يتٕمٛمـدون واًمٙمٝمـقل، اًمٞمـقم، اًمِمـ٤ٌمب ُمـ يمٙمثػم أُم٤م يمٗم٤مرة، ومٕمٚمٞمف رُمْم٤من،

ف، هذا ُمـ يمٗم٤مرة، هلؿ ًمٞمس ه١مٓء رُمْم٤من، ىم٧م أن٤م اًمَتَٗم٘مُّ  دائامً  ديدٟمف جيٕمؾ اًمذي سملم وَمرَّ

ق ٓ ومٝمق احل٤مئض، إشمٞم٤من ذم اًمنمع خم٤مًمٗم٦م  طم٤مئْمـ٤ًم، أو ـمـ٤مهراً  زوضمتـف شمٙمـقن أن سمـلم ُيَٗمرِّ

 .ٟمٕمؿ طم٤مئض، وهل زوضمتف وم٠متك أُمره قمغم هُمٚم٥َِم  إٟم٤ًمن وسملم

 وُمــــ٤م واًمٜمًــــٞم٤من اخلٓمــــ٠م أُمتــــل قمـــــ ُروَمــــع: »ي٘مــــقل اًمّمــــحٞمح احلــــدي٨م :مداطمؾيييية

رون ٓ اًمذيـ اًمٜمص ُمـ اظمرضمٜم٤م وم٢مذا ،شقمٚمٞمف اؾمُتْٙمِرهقا   واًمذي واجل٤مهؾ اعمخٓمئ ُيَٙمٗمِّ

 مل ضمــــ٤مهالً  يمــــ٤من ٕنــــف ّمــــٞم٦م:ُمٕم يٗمٕمــــؾ مل ٕنــــف يمٗمــــ٤مرة: قمٚمٞمــــف ًمــــٞمس سم٠منــــف احلٙمــــؿ يٕمــــرف ٓ

ر؟ ومٛمـ اًمٕم٤مُمد وأظمرضمٜم٤م ٟم٤مؾمٞم٤مً  أو خمٓمئ٤مً  أو احلٙمؿ يٕمرف  ُيَٙمٗمِّ

ر، ُمـ يمٞمػ :ايمشقخ ر ُيَٙمٗمِّ  أُمـره، قمـغم ُمٖمٚمقسمـ٤مً  طم٤مئض وهل زوضمتف أتك اًمذي ُيَٙمٗمِّ

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام

 .اًمِمٝمقة[ همٚمٌتف]:مداطمؾة
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 ذم اإلومٓمـــ٤مر ُمقوـــقع إمم اعمقوـــقع هـــذا ُمــــ ٟمٜم٘مٚمـــف يمالُمـــؽ، ُٟمَٖمـــػمِّ  دقمٜمـــ٤م :ايمشيييقخ

 أن آظمــره إمم.. وو واًمنمــب سم٤مٕيمــؾ رُمْمــ٤من ذم اإلومٓمــ٤مر اعمتٕمٛمــد إن ىمٚمٜمــ٤م إذا رُمْمــ٤من،

 يمٗم٤مرة؟ قمٚمٞمف اًمذي ومٛمـ يمٗم٤مرة، قمٚمٞمف ًمٞمس هذا

 .ضم٤مُمع اًمذي :مداطمؾة

 سم٤مًمـذي اًمٙمٗمـ٤مرة أن رتـطمّمـ وم٠منـ٧م أنـ٤م، يمالُمـل وهـذا ُمـراد، يمـالم هـذا :ايمشقخ

 .وم٘مط جي٤مُمع

 .هٙمذا اًمٜمص :مداطمؾة

 اعمِمــٙمٚم٦م اًمــٜمص، ُمت٤مسمٕمــ٦م قمٜمـدك اعمِمــٙمٚم٦م ًمٞمًــ٧م ًمٙمــ ٟمٕمــؿ، هٙمــذا اًمـٜمص :ايمشييقخ

ـــروا، ًمــــ هـــ١مٓء يمـــ٤من إذا أنـــف: ًم٘مقًمـــؽ اًمٕمـــ٤مم، اعمٕمٜمـــك شمٕمٓمٞمـــؾ اؾمـــتٜمٙم٤مر قمٜمـــدك  ومٛمــــ ُيَٙمٗمِّ

ر؟ اًمذي  ُيَٙمٗمِّ

 .اًمٕمٛمقم... وهق ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .رُمْم٤من ذم يٗمٓمر اًمذي عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مءت اعمِمٙمٚم٦م ٟمٗمس :ايمشقخ

 اًمٙمٗم٤مرة أن ختّمٞمص أظمذت أجـ ُمـ أضمٌتؽ، امطمٞمٜم -زقمٛمل ذم- أرطمتؽ أن٤م

 يتٕمٛمد اًمذي أُم٤م رُمْم٤من، ذم أومٓمر اًمذي ُمثؾ ٟمٗمًف، قمغم يٖمٚم٥م ًمٚمذي سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .يمٗم٤مرة ًمف ًمٞمس يم٤مذسم٤مً  حيٚمػ اًمذي ُمثؾ يمٗم٤مرة، ًمف ًمٞمس ومٝمذا اًمٕمّمٞم٤من،

 (11: 48: 33/ 274/ واًمٜمقر اهلدى)

 ضمقضفا ضمال امرأسمه أسمى من ضمؽم

 اًمِم٤مرع؟ طمٙمؿ ومام طم٤مئض، وهل زوضمتف أتك إٟم٤ًمن :ايمسمال

 جيٝمؾ؟ أم يٕمٚمؿ :ايمشقخ
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 .يٕمٚمؿ :مداطمؾة

 طمرام؟ أنف يٕمٚمؿ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 يٕمٚمؿ ٓ يم٤من إذا أُم٤م اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم سم٤مًمٜم٤مر اًمٕمذاب ويًتحؼ آصمؿ، هذا :ايمشقخ

 يٕمٜمل اًمٞمقم، اًمذه٥م ُمـ ديٜم٤مر رسمع سمٜمحق يٕمٜمل ديٜم٤مر، سمٜمّمػ يتّمدق أن ومٙمٗم٤مرشمف

 يم٠من يتٕمٛمد ٓ ُمـ وسملم يمٗم٤مرة، ًمف ومٚمٞمس اهلل، أُمر خم٤مًمٗم٦م ديتٕمٛم ُمـ سملم ٟمٗمرق أن جي٥م

 .اًمٙمٗم٤مرة شمٖمٜمٞمف ومحٞمٜمئذٍ  ؿمٝمقشمف، قمغم ُمٖمٚمقسم٤مً  يٙمقن أو ضم٤مهالً  يٙمقن

 شمٙمقن؟ يمؿ :مداطمؾة

 .اًمذه٥م ُمـ ديٜم٤مر رسمع ىمٚم٧م :ايمشقخ

 يٕمٜمل؟... ديٜم٤مر شم٤ًموي :مداطمؾة

 .سمٙمثػم أيمثر ٓ، :ايمشقخ

 ديٜم٤مر؟ رسمع ؿمٞمخٜم٤م ًمٞمش :مداطمؾة

 .ديٜم٤مر ٟمّمػ قمٚمٞمف اعمٜمّمقص ٕن :ايمشقخ

 ذه٥م؟ ديٜم٤مر سمٜمّمػ أو سمديٜم٤مر يتّمدق أنف ذهٜمل ذم ىم٤مئؿ اًّمكم :مداطمؾة

 .صح ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .هق أجـ اًمرسمع ـمٞم٥م، :مداطمؾة

 .اًمٜمّمػ شمٌع :ايمشقخ

 .ختٞمػم هٜم٤مك دام ُم٤م يم٤مُماًل، اًمديٜم٤مر ٟم٠مظمذ دقمٜم٤م

 اًمٞمقم؟ اًمذه٥م ًمٚمديٜم٤مر سم٤مًمٜم٦ًٌم احلدي٨م ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمديٜم٤مر ي٤ًموي يمؿ

 إطمّم٤مئٞم٦م سمٕمد اًم٘مرو٤موي أطمّم٤مه ُم٤م قمغم وٟمص ضمراُم٤مت 4 طمقازم :مداطمؾة

 ش.اًمزيم٤مه وم٘مف» دىمٞم٘م٦م
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 اًمذهٌل؟ ًمٚمجٜمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٤ًمووا يمؿ :ايمشقخ

 .واهلل أقمرف ُم٤م :مداطمؾة

 ...سمِّدٟم٤م ُم٤م ٓ ٕنف هذا: هق :ايمشقخ

 .ديٜم٤مر قمنم ؾمت٦م :مداطمؾة

 .اًمذه٥م اًمديٜم٤مر ديٜم٤مر، قمنم ؾمت٦م :ايمشقخ

 .أن ديٜم٤مر 36 يٕم٤مدل ًمذه٥ما :مداطمؾة

 .قمنم ؾمت٦م :ايمشقخ

 ...يٛمٙمـ ٟم٤مزل اًمديٜم٤مر أقمرف ُم٤م يٕمٜمل، إؾمٌقع طم٥ًم هٙمذا واهلل :مداطمؾة

 وٓ اجل٤مهؾ وٓ اًمٕم٤مُمد خيص ملش طم٤مئْم٤مً  أتك ُمـ: »ي٘مقل احلدي٨م :مداطمؾة

 .اًمٜم٤مد

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ٛمقُمفقم احلدي٨م أن ُمع قمٚمٞمف، يمٗم٤مرة ٓ سم٠منف اًمٕم٤مُمد ظمّمّم٧م ومٙمٞمػ :مداطمؾة

 ئمٝمر؟ ومٞمام يِمٛمٚمف

 ومٞمٝم٤م اعمتٕمٛمد إُمقر ذم شمٙمقن ٓ اًمٙمٗم٤مرة سمس ـمٞم٥م، ؾم١مال هذا :ايمشقخ

 اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة سملم يٗمرىمقن ومٞمف ري٥م ٓ اًمذي احلؼ وهق اًمٕمٚمامء، أيمثر ومٛمثالً  اعمخ٤مًمٗم٦م،

 ومٚمٞم٠مت ُمٜمٝم٤م ظمػماً  همػمه٤م رأى صمؿ يٛملم قمغم طمٚمػ ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام اخلٓم٠م،

 وسملم يمٗم٤مرة، ومٚمف اًمٞمٛملم، هذا ُمثؾ سملم يٗمرىمقنش يٛمٞمٜمف قمـ ٗمروًمٞمٙم ظمػم هق اًمذي

د هذا ٕنف اٟم٘مٓم٤مع اًمٖمٛمقس: اًمٞمٛملم  اًمٙمٗم٤مرة، يمٚمٛم٦م ٟمٗمٝمؿ ومٚمام اًمنميٕم٦م، خم٤مًمٗم٦م ُُمَتَ٘مّمِّ

 يتٕمٛمد إٟم٤ًمن سملم أن ٟمٗمرق ُمثٚمام يٕمٜمل ومٞمٝم٤م، وىمع ظمٓم٠م ُمٕمٜم٤مه٤م يٕمٜمل يمذا ومٙمٗم٤مرشمف

 .يمٗم٤مرة ًمف اهذ ذًمؽ، وٟمحق واًمنمب سم٤مٕيمؾ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر

 .ٓ :مداطمؾة

 يمٗم٤مرة؟ ًمف زوضمتف واىمع ص٤مئؿ إٟم٤ًمن :ايمشقخ
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 .ٟمٕمؿ ؿمؽ، ٓ :مداطمؾة

 ضم٤مُمع اًمذي ص٤مئؿ، اًمرضمؾ هذا أن ٟمتّمقر هٜم٤م ٕن مت٤مُم٤ًم: هذا ُمثؾ هذا :ايمشقخ

 ذم زوضمتف ضم٤مُمع اًمذي ىمّم٦م ذم هق يمام أُمره قمغم هُمٚم٥م أنف ُمٕمٜم٤مه ص٤مئؿ، وهق زوضمتف

 .يمٗم٤مرة ومٕمٚمٞمف رُمْم٤من،

 ه١مٓء رُمْم٤من، ذم اإلومٓم٤مر يتٕمٛمدون واًمٙمٝمقل اًمٞمقم اًمِم٤ٌمب ُمـ يمٙمثػم أُم٤م 

 .يمٗم٤مرة هلؿ ًمٞمس

ىم٧م أن٤م اًمتٗم٘مف هذا ُمـ   إشمٞم٤من ذم اًمنمع خم٤مًمٗم٦م دائامً  ديدٟمف جيٕمؾ اًمذي سملم ومرَّ

ق ٓ ومٝمق احل٤مئض،  قمغم هُمٚم٥م إٟم٤ًمن وسملم طم٤مئْم٤ًم، أو ـم٤مهراً  زوضمتف شمٙمقن أن سملم يٗمرِّ

 .ٟمٕمؿ. طم٤مئض وهل زوضمتف وم٠متك أُمره

 وُم٤م واًمٜمًٞم٤من اخلٓم٠م أُمتل قمـ ُرومع: »ي٘مقل اًمّمحٞمح احلدي٨م :مداطمؾة

رون ٓ اًمذيـ اًمٜمص ُمـ أظمرضمٜم٤م وم٢مذا ،شقمٚمٞمف اؾمُتْٙمِرهقا   واجل٤مهؾ، اعمخٓمئ ُيٙمٗمِّ

 ضم٤مهالً  يم٤من ٕنف ُمٕمّمٞم٦م: يٗمٕمؾ مل ٕنف يمٗم٤مرة: قمٚمٞمف ًمٞمس سم٠منف احلٙمؿ يٕمرف ٓ واًمذي

ر؟ ومٛمـ ٕم٤مُمد،اًم وأظمرضمٜم٤م ٟم٤مؾمٞم٤مً  أو خمٓمئ٤مً  أو احلٙمؿ يٕمرف مل  ُيَٙمٗمِّ

ر، ُمـ يمٞمػ :ايمشقخ ر ُيَٙمٗمِّ  أُمره قمغم ُمٖمٚمقسم٤مً  طم٤مئض وهل زوضمتف أتك اًمذي ُيَٙمٗمِّ

 .آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام

 .اًمِمٝمقة... :مداطمؾة

 ذم اإلومٓم٤مر ُمقوقع إمم اعمقوقع هذا ُمـ ٟمٜم٘مٚمف يمالُمؽ، ٟمٖمػم دقمٜم٤م :ايمشقخ

 أن آظمره إمم ..و واًمنمب سم٤مٕيمؾ رُمْم٤من ذم اإلومٓم٤مر اعمتٕمٛمد إن ىمٚمٜم٤م إذا رُمْم٤من،

 يمٗم٤مرة؟ قمٚمٞمف اًمذي ومَٛمـ يمٗم٤مرة، قمٚمٞمف ًمٞمس هذا

 .ضم٤مُمع اًمذي :مداطمؾة

 سم٤مًمذي اًمٙمٗم٤مرة أن طمٍمت وم٠من٧م أن٤م، يمالُمل وهذا ُمراد، يمالم هذا :ايمشقخ

 .وم٘مط جي٤مُمع

 ...اًمذي هذا سمس
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 .هٙمذا اًمٜمص :مداطمؾة

 اعمِمٙمٚم٦م اًمٜمص، ُمت٤مسمٕم٦م قمٜمدك اعمِمٙمٚم٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمـ ٟمٕمؿ، هٙمذا اًمٜمص :ايمشقخ

روا، ًمـ ه١مٓء يم٤من إذا إٟمف ًم٘مقًمؽ اًمٕم٤مم اعمٕمٜمك شمٕمٓمٞمؾ اؾمتٜمٙم٤مر قمٜمدك  اًمذي ومٛمـ يٙمٗمِّ

ر؟  يٙمٗمِّ

 .اًمٕمٛمقم... وهق ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .رُمْم٤من ذم يٗمٓمر اًمذي عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم ضم٤مءت اعمِمٙمٚم٦م ٟمٗمس :ايمشقخ

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٙمٗم٤مرة أن ختّمٞمص أظمذت أجـ ُمـ أضمٌتؽ طمٞمٜمام زقمٛمل ذم أرطمتؽ أن٤م

 ومٝمذا اًمٕمّمٞم٤من، يتٕمٛمد اًمذي أُم٤م رُمْم٤من، ذم أومٓمر اًمذي ؾُمث ٟمٗمًف قمغم يٖمٚم٥م ًمٚمذي

 .يمٗم٤مرة ًمف ًمٞمس يم٤مذسم٤مً  حيٚمػ اًمذي ُمثؾ يمٗم٤مرة، ًمف ًمٞمس

 (11: 48: 33/ 274/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمصائم مبارشة سمعـي وماذا يمزوصمته ايمصائم سمؼبقل ضمؽم ما

 يمزوصمته؟

 شمٕمٜمل وُم٤مذا ذًمؽ، طمٙمؿ ُم٤م اًمّمٞم٤مم، أثٜم٤مء ذم زوضمتف ي٘مٌؾ اًمزوج :مداطمؾة

 ًمزوضمتف؟ اًمّم٤مئؿ ُم٤ٌمذة

 إُم٤م: اًمرضم٤مل ُمـ سمّمٜمٗملم يتٕمٚمؼ اًم١ًمال ذم اعمذيمقر اًمت٘مٌٞمؾ: أىمقل ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .يمٝمالً  أو ؿمٞمخ٤مً  يٙمقن أن وإُم٤م ؿم٤مسم٤ًم، يٙمقن أن

 يمام ًمٚمِم٤مب ي٘م٤مل ًمٙمـ ًمٚمِمٞمخ، جيقز وسم٤مٕومم ضم٤مز ذًمؽ ومٕمؾ وم٢من: ؿم٤مسم٤مً  يم٤من وم٢مذا 

ش ومٞمف ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُم٤م: »اعمٕمروف احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل

: أىمقل ُم٤م وأقمٜمل ٟمحقه ومٞمؽ يّمدق أن قمٚمٞمؽ خيِمك ىمد ٕنؽ شمٗمٕمؾ: ٓ: ًمف ي٘م٤مل

 :ُمٍم ؿمقىمل ىمقل ٟمحقه،

 ومٚم٘م٤مء ومٛمققمد ومٙمالم  ومًالم وم٤مسمت٤ًمُم٦م ٟمٔمرة
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 ًمٚمّم٤مئؿ، إيمؼم اخلٓمر ي٘مع أن ومُٞمْخَِمك اًمت٘مٌٞمؾ، وهق ُمققمد ُمـ أيمثر أصٌح هٜم٤م

 هل٤م يٕمٛمؾ ٓ ُمِمٙمٚم٦م ذم ي٘مع ومحٞمٜمئذٍ  اجلامع وهق اًمِمٕمر هذا ذم اعمٙمٜمل اًمٚم٘م٤مء وهق

 ؿمٝمريـ يّمقم أن قمٚمٞمف َُمٜمَْدم، طملم وٓت يٜمدم اًمقاىمٕم٦م، شم٘مع أن سمٕمد إٓ طم٤ًمسم٤مً 

 .رُمْم٤من ذم ًمزوضمتف جم٤مُمٕمتف يمٗم٤مرة ُمتت٤مسمٕملم

 وقمزم طَمْزم ص٤مطم٥م اًمِم٤ٌمب، ُمـ اًمٜمقع هذا أىمؾ وُم٤م اًمِم٤ٌمب، ُمـ يم٤من ومٛمـ

 .اعم٤ٌمذة ًمٗمٔم٦م اًم١ًمال ذم ضم٤مء ىمد.. ٤مذيٌ أن وًمف ي٘مٌؾ أن ومٚمف إرادشمف، يٛمٚمؽ

 يِم٤مء ُم٤م هب٤م يٗمٕمؾ وأن زوضمتف، سمٌدن اًمرضمؾ سمدن إًمّم٤مق هق سم٤معم٤ٌمذة واعم٘مّمقد 

ر مم٤م َتجِّ ًْ  .اًمٙمٗم٤مرة هل ُم٤م: ىمٚمٜم٤م ضم٤مُمع وم٢مذا اجلامع، إٓ اح٤مء وي٘مذف ُم٤مءه سمف َي

 وٓ ًمف ومٞمجقز اجلامع، ذم ي٘مع ٓ أن ٟمٗمًف ويٛمٚمؽ وقمزم، طمزم ص٤مطم٥م يم٤من ومٛمـ

 اسمـ صحٞمح» يمت٤مب ذم يمام قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤ٌمس اسمـ قمـ صح وىمد ومٞمف، رء

 أن٤م: ىم٤مل قمٜمٝمام اهلل ريض قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد ؾم٠مل ؿم٤مسم٤مً  أن اًمّمحٞمح سم٤مًمًٜمدش طم٤ٌمن

 ٟمٕمؿ،: ىم٤مل شَمّْمؼِم؟ هؾ: ىم٤مل أىمٌٚمٝم٤م، ومٝمؾ مجٞمٚم٦م سم٤مُمرأة طمديث٤مً  وشمزوضم٧م ؿم٤مب رضمؾ

 هؾ: ىم٤مل وم٤ٌمذ،: ىم٤مل أصؼم،: ىم٤مل ؟شمّمؼم هؾ: ىم٤مل أب٤مذه٤م؟ هؾ: ىم٤مل ىمٌؾ،: ىم٤مل

 .ارضب: ىم٤مل أصؼم،: ىم٤مل شمّمؼم؟ هؾ: ىم٤مل ومرضمٝم٤م؟ قمغم سمٞمدي أرضب

 اًم٘مرآن، شمرمج٤من قم٤ٌمس سمـ اهلل قمٌد طمقهل٤م َدْٟمَدن اًمتل اًمٜمٙمت٦م ُمراقم٤مة هق وم٤معم٘مّمقد

 ٓ ؾمقى شمِم٤مء ُم٤م اومٕمؾ ارضب شمّمؼم شمّمؼم شمّمؼم  وقمٚمٛمف، ومْمٚمف شمٕمرومقن وأنتؿ

 ىم٤مًم٧م ًمٚمِم٤ٌمب سم٤مًمٜم٦ًٌم.. يّمؼم ٓ أنف ومٞمف إصؾ ًمذيا ًمٚمِم٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم.. دم٤مُمع

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من: »آٟمٗم٤مً  طمقهل٤م دٟمدٟم٤م اًمتل احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم ُمِمػمة قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة

 رؾمقل يٛمٚمؽ يم٤من ُم٤م إرسمف يٛمٚمؽ وأجٙمؿ: »ُمٜمٌٝم٦مً  ىم٤مًم٧م صمؿش ص٤مئؿ وهق زوضمتف ي٤ٌمذ

 :جم٤مزان ُمٕمٜمٞم٤من سمف ي٘مّمد: اًمٚمٖم٦م ذم هٜم٤م اإلربش إرسمف اهلل

 قمغم ي٘مقًمقن يمام اًمدروب ويمؾ ؿمٝمقشمف،: وأظمر قمْمقه،: أي إرسمف،: أطمدمه٤م

 ذم ًمٚمّم٤مئؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم اعمحرم اجلامع ذم ي٘مع ٓ أن ٟمٗمًف يٛمٚمؽ يم٤من ُمـ: أي اًمٓم٤مطمقن،

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سمرؾمقل أؾمقةً  ذًمؽ ًمف رُمْم٤من
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 أذيمر أن ُمـ زم سمد ٓ واًمِمٞمخ، اًمِم٤مب سملم اًمٗمرق عمراقم٤مة اعمٓم٤مف هن٤مي٦م ذم وهٜم٤م

 .واًمِمٞمخ اًمِم٤مب سمٓمٌٞمٕم٦م يتٕمٚمؼ آظمر رء سمذيمر قمٚمٞمف أقمٓمػ وأن طمديث٤مً 

 ؾم١مال ُمـ إول اًمِمٓمر وم٠ًمل ؾم٤مئؾ ضم٤مءه ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ومٝمق احلدي٨م أُم٤م 

 وم٠مضم٤مسمف اًم١ًمال ٟمٗمس وم٠ًمخف آظمر ضم٤مء صمؿ سمال، وم٠مضم٤مسمف ص٤مئؿ وهق ي٘مٌؾ هؾ: اًم٤ًمئؾ

 اظمتٚمٗم٧م، اًمٗمتقى أن احل٤مرضيـ ُمـ إذيمٞم٤مء إيمٞم٤مس أطمد ومالطمظ ذًمؽ، سمجقاز

 ومالن وضم٤مءك وهنٞمتف، ومٛمٜمٕمتف اًمت٘مٌٞمؾ قمـ وؾم٠مخؽ ومالن ضم٤مءك! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل

 .ؿمٞمخ وأظمر ؿم٤مب إول اًم٤ًمئؾ: ىم٤مل ذًمؽ، ًمف وم٠مبح٧م

 ي٘مع أن يقؿمؽ احلٛمك طمقل طم٤مم وُمـ: »آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ح٤م ومٕمالً  ُمالطمٔمتٝم٤م هل هذه

 ُمـ وقمٛمرو اًمٜمقع، هذا ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ زيد: أىمقل أن أؾمتٓمٞمع ُم٤م إُمر وًمٙمـش ومٞمف

 سَمؾِ ▬: اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل يمام إُمر سمؾ اًمٜمقع، هذا ُمـ ًمٜم٤مسا

٤منُ  ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  [.34:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 هق ؿم٤مب ُربَّ : اًم١ًمال هذا قمـ اجلقاب ُأهنل وسمف أذيمره اًمذي أظمر إُمر أُم٤م

 ٞمخقظم٦مواًمِم اًمٔم٤مهر سم٤مًمِم٤ٌمب ًمٞم٧ًم اًمٕمؼمة: وم٢مذاً  ؿم٤مب، هق ؿمٞمخ وُربَّ  ؿمٞمخ

٤منُ  سَمؾِ : ▬وم٠مىمقل أقمقد ًمذًمؽ اًمٔم٤مهرة ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  ومٙمؾ[ 34:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 حيٙمؿ اًمذي ومٝمق اًمنمقمل احلٙمؿ قمرف أن سمٕمد ؿمٞمخ٤مً  يم٤من أو ؿم٤مسم٤مً  يم٤من ؾمقاء إٟم٤ًمن

 .طمًٞمٌف واهلل ٟمٗمًف، قمغم سمٜمٗمًف

  (11 :41: 16/   695/  واًمٜمقر اهلدى)

 يمقالً  أهؾه اظمساهمر ؿمرق

 يٕم٤مود أو ُمٕمٞمٜم٦م ُمدة ًمف هؾ أهٚمف، قمـ سمٕمٞمداً  اًمرضمؾ ًمًٗمر سم٤مًمٜم٦ًٌم :ةمداطمؾ

 ًمٞماًل؟ يرضمع ٓ أو ًمٞمالً  يرضمع هؾ اًمٕمقدة طم٤مًم٦م وذم سمنقم٦م، اًمرضمقع

سمف اًم١ًمال هذا :ايمشقخ د، اًمذي هق اًمرضمؾ أن ضمقا  ُيـحدد، اًمذي هق اًمزوج ُيـَحدِّ

 ُيْٓمٚمِ٘مقن ًمتلا اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ زوضمتف سمقوع أدرى اًمزوج ٕن اعمٗمتل: اًمِمٞمخ وًمٞمس

ة اًمٜم٤ًمء ومٗمل اجلٜمًٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٞمقم قمٚمٞمٝم٤م  وؿمٌ٘م٤مً  طمرارة اعمٛمتٚمئ٦م: أي اًمٖمٚمٛم٦م، اعمرأ
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 هذه وسملم اًمِمت٤مء، ذم اًمثٚم٩م سمرود سم٤مردة أظمرى اُمرأة وهٜم٤مك واًمٜمٙم٤مح، ًمٚمزواج وؿمقىم٤مً 

 أو هبذه اعمٌتغم اًمزوج صمؿ رء، يمؾ ىمٌؾ وضمؾ قمز اهلل إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م ٓ درضم٤مت وشمٚمؽ

 .سمتٚمؽ

 ُمـ اهلل ؿم٤مء ُم٤م ومٞم٠مظمذ اًمؼمود، ذاك زوضمتف ُمـ يٕمرف ُمثالً  اًمزوج يم٤من إذا: إذاً 

ة  ويذه٥م سمنقم٦م، اًمرطمؾ يِمد أن سمد ومال اًمٕمٙمس، ُمٜمٝم٤م قمرف إذا ًمٙمـ راطمتف، ُُمدَّ

م إًمٞمٝم٤م ٝم٤م هل٤م وُيَ٘مدِّ  .هل٤م قمٚمٞمف اهلل ومروف اًمذي طَم٘مَّ

 .اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر اًم١ًمال قمـ اجلقاب سم٤مىمل :ايمشقخ

 أرسمٕم٦م طمدد أنف هذا، ذم اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ... إول ذم خٜم٤مؿمٞم :مداطمؾة

 .أؿمٝمر

 أي. إومراد ذم سمحثٜم٤م ٟمحـ أُم٤م ضمٞمش، ٕنف اًمٖم٤مًم٥م: ذم اًمتحديد هذا :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ

 إن- ُمًٚمؿ، ظمٚمٞمٗم٦م اًمٞمقم قمٜمدٟم٤م ًمق سم٤ٌمزم، ظمٓمرت ظم٤مـمرة أن أن٤م أىمقل ذًمؽ ُمع

 اًمٕم٤مرُم٦م اًمِمٝمقة يرى أنف جيقز نفٕ اخلٓم٤مب: قمٛمر ُيَ٘مٚمِّد أن جيقز ٓ -سمٜمِمقومف اهلل ؿم٤مء

 يٗمتل ٓ رسمام هق ومٚمذًمؽ اًمزُم٤من، ذاك ُمـ إيمثر واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء قمغم ُمًٞمٓمرة اًمٞمقم

 .صمالصم٦م ي٘مقل يٛمٙمـ سم٠مرسمٕم٦م

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ٟمًٌٞم٦م اًم٘مْمٞم٦م: إذاً  :مداطمؾة

 .ٟمًٌٞم٦م ىمْمٞم٦م :ايمشقخ

 ذم صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م هٜم٤مك: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين اًمِمٓمر ضمقاب وُٟمٙمٛمؾ ٟمٕمقد

 .ًمٞمالً  أهٚمف يٓمرق أن اًمرضمؾ هنك اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن حٞمحلماًمّم

َتِحدّ  اًمَِمِٕمث٦م متتِمط ًمٙمل اًمّمحٞمح٦م: اًمرواي٤مت سمٕمض ذم ذًمؽ وقَمٚمَّؾ  ًْ  وشَم

 هبذه صدره٤م يْمٞمؼ ىمد ُمٗم٤مضم٠مة سمف شمٗم٤مضم٠م وٓ زوضمٝم٤م، ٓؾمت٘م٤ٌمل شمتٝمٞم٠م يٕمٜمل اعمَُٖمٞم٦ٌِّم،

 .اعمٗم٤مضم٠مة

 .ًمٞمالً  أهٚمف اًمرضمؾ يٓمرق أن ،اًمٓمروق قمـ اًمٜمٝمل قِمٚم٦َّم قمرومٜم٤م ٟمحـ ُم٤م وم٢مذا
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 وقمدُم٤ًم، وضمقداً  اعمٕمٚمقل ُمع شمدور اًمِٕمٚم٦َّم: شم٘مقل إُصقًمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة: ٟم٘مقل ومحٞمٜمئذٍ  

 .اعمٕمٚمقل زال اًمٕمٚم٦م زاًم٧م وإذا

 رأؾمف، ُمً٘مط قمـ سمٕمٞمداً  اًمٌٚمد هذا يم٤من ُمٝمام سمٚمده، ذم وهق اإلٟم٤ًمن ممٙمـ اًمٞمقم

 .ديمؿقمٜم اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد ؾمٜمٙمقن اًمٞمقم ٟمحـ ه٤مشمٗمٞم٤ًم، يتّمؾ

ة هٜم٤مك إذا: إذاً  َتِحد ُُمدَّ ًْ  سمٛمجلء شمٗم٤مضم٠م ومال آظمره، إمم وشمتزيـ وشمتٝمٞم٠م اعمَُٖمّٞم٦ٌم شَم

 .ٓؾمت٘م٤ٌمًمف ُمتٝمٞمئ٦م همػم وهل زوضمٝم٤م

 .جيقز اًمتٗمّمٞمؾ هبذا: إذاً 

 ( 11: 58: 48/   363/  واًمٜمقر اهلدى) 

 يمقالً  ايمسػر من رصمع إذا زوصمته ايمرصمل يبانمت أال ايمسـة من

 طمتك ـُمُروىم٤ًم، أهَٚمف ي٠متلمَّ  ومال ًمٞماًل: أطمديمؿ ىمدم إذا[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

٦ٌَُم، شمًتحدَّ  ِٕمَث٦م ومتتِمط اعمُِٖمٞم  ش .اًمِمَّ

 [:اإلمام ومال]

 :-اهلل ؿم٤مء ُمـ إٓ -إزواج مج٤مهػم سمف أظمؾ رومٞمع، أدب احلدي٨م هذا ذم: ىمٚم٧م

 أن ومٕمٚمٞمٝمؿ ؾم٤مسمؼ، إظم٤ٌمر أي دون ًمٞماًل، ؾمٗمرهؿ ُمـ رضمٕمقا  إذا زوضم٤مهتؿ ي٤ٌمهمتقن ومٝمؿ

 سمقاؾمٓم٦م اًمٕمِم٤مء سمٕمد ًمٞمالً  سمٛمجٞمئٝمؿ زوضم٤مهتؿ خيؼموا سم٠من اًمرومٞمع: إدب هبذا ٠مدسمقا يت

  .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل سم٤مهل٤مشمػ، أو اًمٌٚمد، إمم يًٌ٘مٝمؿ يمِمخص ُم٤م:

 (.3713/ 7/5) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 وايمعؽس زوصمته يمػرج ايمرصمل كظر صمواز

 رمو. ُم٤مضمف اسمـ رواهش ىمط ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ومرج رأج٧م ُم٤م: »قم٤مئِم٦م طمدي٨م»

 .وٕمٞمػش. ُمٜمك رآه وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ُمـ رأجتف ُم٤م: »ًمٗمظ
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 أهمتًؾ يمٜم٧م: »ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل رى قم٤مئِم٦م قمـ صح ُم٤م احلدي٨م هذا ويٕم٤مرض

 ش.واطمد إٟم٤مء ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌك أن٤م

 .وهمػممه٤م اًمِمٞمخ٤من أظمرضمف

 قمغم اًمداوودى سمف واؾمتدلش: »534 ـ 3/535ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ ىم٤مل وًمذًمؽ

 ـمريؼ ُمـ طم٤ٌمن اسمـ رواه ُم٤م وي١ميده،  وقمٙمًف ُمرأتفا قمقرة إمم اًمرضمؾ ٟمٔمر ضمقاز

 قمٓم٤مء؟ ؾم٠مخ٧م: وم٘م٤مل اُمرأتف؟ ومرج إمم يٜمٔمر اًمرضمؾ قمـ ؾمئؾ أنف ُمقؾمك سمـ ؾمٚمٞمامن

 ش.اعم٠ًمخ٦م رم ٟمص وهق،  سمٛمٕمٜم٤مه احلدي٨م هذا ومذيمرت قم٤مئِم٦م؟ ؾم٠مخ٧م: وم٘م٤مل

 ش3832) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء)

 زوصمته يمعورة ايمرصمل كظر صمواز

 رأؾمف، قمغم اًمثقب يرظمل ُمت٘مٜمٕم٤م، إٓ ٟم٤ًمئف ُمـ أطمدا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أتك ُم٤م»

 .ُمقوقع .شُمٜمل رآه وٓ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمـ رأجتف وُم٤م

 اسمـ حمٛمد قمـ ش232 - 233 صش»ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أظمالق»ذم اًمِمٞمخ أبق رواه 

: ىم٤مل قم٤ٌمس اسمـ قمـ - أراه - ص٤مًمح أيب قمـ اًمٕمالء أبق يم٤مُمؾ ٟم٤م: إؾمدي اًم٘م٤مؾمؿ

 هذا إؾمدي آومتف ُمقوقع، إؾمٜم٤مد وهذا: ىمٚم٧م .ذيمرهوم: قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م

 وهق سم٤مذام هق ص٤مًمح وأبق .شسمٌمء ًمٞمس ُمقوققم٦م، أطم٤مديثف»:وىم٤مل أمحد يمذسمف

 يمام واهٞم٤من وًمٙمٜمٝمام آظمريـ ـمري٘ملم ُمـ روي ىمد احلدي٨م ُمـ اًمث٤مين واًمِمٓمر .وٕمٞمػ

 ُم٤م ٟمٗمًٝم٤م قم٤مئِم٦م قمـ هٜم٤مك وذيمرت شاًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمٌٕم٦م - 52 صش»اًمزوم٤مف آداب»ذم سمٞمٜمتف

 سمٓمالٟمف قمغم يدل وم٢مٟمف سمف اًمٙمذاب ذاك شمٗمرد ومٛمع إول، اًمِمٓمر وأُم٤م .سمٓمالٟمف قمغم يدل

آُؤيُمؿْ ▬:وضمؾ قمز اهلل ىمقل وهق اًمٙمريؿ اًم٘مرآن أجْم٤م ًَ
 َأنَّك طَمْرصَمُٙمؿْ  وَم٠ْمتُقاْ  ًمَُّٙمؿْ  طَمْرٌث  ٟمِ

 هذا يٕم٘مؾ ٓ اإلشمٞم٤من، يمٞمٗمٞم٦م ذم اًمٍمحي٦م اإلسم٤مطم٦م هذه ومٛمع. ؿمئتؿ يمٞمػ: أي♂ؿِمئُْتؿْ 

 .خيٗمك ٓ يمام اعمقوقع احلدي٨م هذا شمْمٛمٜمف اًمذي ؼاًمتْمٞمٞم

 (.275-271/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)
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 وايمعؽس زوصمته همرج ايمرصمل سمؼبقل ضمؽم

 زوضمٝم٤م، ذيمر شم٘مٌؾ اًمزوضم٦م ويمذًمؽ زوضمتف، ومرج ي٘مٌؾ اًمرضمؾ طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

 ظمػما؟ اهلل وضمزايمؿ

 قمـ كهن واًمٜمٌل اًمٙمالب، صٜمٞمع هذا: ىمٚم٧م اًمٌالد، أيمثر ذم هذا ؾمئٚم٧م :ايمشقخ

ُْمٜم٤َم َوًَمَ٘مدْ : ▬سم٤مب ُمـ سم٤محلٞمقان، اإلٟم٤ًمن شمِمٌف ٌَْحرِ  اًْمؼَمِّ  ذِم  َومَحَْٚمٜم٤َمُهؿْ  آَدمَ  سَمٜمِل يَمرَّ  َواًْم

ـَ  َوَرَزىْمٜم٤َمُهؿْ  ٤ٌَمِت  ُِم ْٚمٜم٤َمُهؿْ  اًمٓمَّٞمِّ ـْ  يَمثػِمٍ  قَمغَم  َووَمْمَّ ء♂ ]شَمْٗمِْمٞماًل  ظَمَٚمْ٘مٜم٤َم مِمَّ  وم٤مهلل [71:اإلها

 هذا يتدٟمك ومٙمٞمػ وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك ٚمقىم٤مشمفخم ُمـ يمثػم قمـ وُمٞمزهؿ آدم سمٜمل يمرم

 شمٗمٕمٚمف ومٞمام ومٞم٘مع رسمف يمت٤مب ُمـ احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمرف اًمذي اعمًٚمؿ هذا سمؾ اإلٟم٤ًمن،

 همًٚمف وضم٥م إٟم٤مء ذم وًمٖم٧م إذا اًمتل احلٞمقاٟم٤مت، أظمس ُمـ هل اًمتل احلٞمقاٟم٤مت سمٕمض

 .سم٤مًمؽماب إطمداهـ ُمرات ؾمٌع

 اعمًٚمؿ متٜمع قصٟمّم قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ طمرام، وي٘مقل هذا حيرم ٟمص قمٜمدٟم٤م يقضمد ٓ

 .يم٤مًمٙمالب احلٞمقان أظمس ُمـ يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م سم٤محلٞمقاٟم٤مت يتِمٌف أن ُمـ

 (11:29:34/ب25: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 همؿفا دم اظمرأة إسمقان ضمؽم

ة إشمٞم٤من :مداطمؾة  ومٛمٝم٤م؟ ذم اعمرأ

 .اعمًٚمٛملم أقمامل ُمـ ًمٞمس هذا :ايمشقخ

 ؟.. اًمدًمٞمؾ :مداطمؾة

ٌُّفاًمتَ  قمـ ُٟمـٝمٞمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م اًمدًمٞمؾ، قمٚمٞمف ًمٞمس :ايمشقخ  .سم٤محلٞمقاٟم٤مت َِم

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .وإي٤مك :ايمشقخ

 ( 11: 39: 23/   374/  واًمٜمقر اهلدى)
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  اظمرأة همرج سمؼبقل ضمؽم

ة ومرج شم٘مٌٞمؾ :مداطمؾة  ... اعمرأ

 !ُم٤مذا؟ :ايمشقخ

  اًمزوضم٦م؟ ومرج شم٘مٌٞمؾ :مداطمؾة

 !شم٘مٌٞمؾ؟ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .واحلٞمقاٟم٤مت اًمٙمالب، قمٛمؾ هذا :ايمشقخ

 ( 11: 25: 53/   374/  واًمٜمقر اهلدى)

 زوصمته يمبن من ايمزوج رضافمة ضمؽم

 ُمـ: أي طمٚمٞمٌٝم٤م، ُمـ يروع أن زوضمف، ُمداقم٦ٌم قمٜمد ًمٚمزوج جيقز هؾ :ايمسائل

  صمدهي٤م؟

 . ُم٤مٟمع ذم ُم٤م :ايمشقخ

 : ..( 57: 33/   9/واًمٜمقر اهلدى) 

ـة دم هل  اظمرأة مجاع مرات يمعدد حتديد ايمسُّ

ٜم٦َّم ذم ًمزوضمتُف، اًمرضمؾ جلامع سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٜمٝمؿ سمٕمٌض  سمٞم٠ًمل يمذًمؽ :ايمسائل ًُّ  اًم

 اًمِمخص؟ مه٦م طم٥ًم وإٓ حتديد

 .ومهتٝم٤م مهتفُ  طم٥ًم :ايمشقخ

 (11:49:23/ 453 واًمٜمقر اهلدى)
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 إضمداهن ظمرض ايمػراش دم ايمزوصمات زمكم اظمساواة فمدم ضمؽم

ة سم٤مُمرأتلم، ُمتزوج رضمؾ ومٞمف :ؽممال  ؿم٤مسمف ُم٤م أو ُمرض قمٜمده٤م إومم واعمرأ

ي ٓ ومٝمق ذًمؽ، قِّ ًَ  هذا يٕمتؼم ومٝمؾ ذًمؽ، شمتحٛمؾ ٓ إومم ٕن اًمٗمراش: ذم سمٞمٜمٝمـ ُي

 ذًمؽ؟ ٟمحق أو ًمألومم فمٚمؿ

ه٤م، :ايمشقخ  .ؾمٌٞمٚمؽ ُأظَمٚمِّـل أن وإُم٤م شَمَرْيـ، ُم٤م قمغم قمٜمدي شمٌ٘مل أن إُم٤م ُيـَخػمِّ

 ذم ُمٕمف شمٕمٞمش هل إٟمام ؾمٌٞمٚمٝم٤م، ُيـَخٚمِّـل أن يريد ٓ هق ٓ، ُمثالً : يٕمٜمل :مداطمؾة

 .اًمٌٞم٧م ٟمٗمس

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م يٕمدل أن  ُمـ سمد ومال ؾمٌٞمٚمٝم٤م، خيكم أن يريد ٓ هق إذا وم٤مهؿ، أن٤م :شقخايم

هت٤م  .رَضَّ

 .شمتحٛمؾ ٓ يم٤مٟم٧م وإن :مداطمؾة

 .شمتحٛمؾ ٓ أم شمتحٛمؾ سمٜمٗمًٝم٤م أدرى هل :ايمشقخ

 .اًم١ًمال هذا ؾم٠مخٜمل اًمزوج :مداطمؾة

 شمتحٛمؾ ٓ يم٤مٟم٧م إذا شمتحٛمؾ، ٓ يمقهن٤م ُمـ اعم٘مّمقد ُم٤م ًمٙمـ قمٚمٞمؽ، ُم٤م :ايمشقخ

 .شمتحٛمؾ إذاً  اًمٓمالق شمٓمٚم٥م ٓ اًمٓمالق، ٓمٚم٥مؾمت

 يٌٞم٧م هق اًمٜمٙم٤مح، أىمّمد اًمٗمراش اًم١ًمال، شمقصٞمؾ أؾمتٓمع مل أن٤م ُمٕمذرةً  :مداطمؾة

 ٓ ىمد هذه ًمٞم٤مزم اًمثالث ومٗمل ًمٞم٤مزم، صمالث ُمثالً  اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع ويٌٞم٧م ًمٞم٤مزم صمالث ُمٕمٝم٤م

 .سمرهمٌتٝم٤م شمتحٛمؾ ٓ أهن٤م ٕضمؾ أو ُمريْم٦م: أهن٤م ٕضمؾ ي٘مرهب٤م:

 .اعمِمٙمٚم٦م اٟمتٝم٧م سمرهمٌتٝم٤م اًم٘مٞمد ضم٤مء دام ُم٤م اعمِمٙمٚم٦م، اٟمتٝم٧م :ايمشقخ

 : ..(44: 56/ 56/ واًمٜمقر اهلدى)
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 !يؿقـفا؟ مؾك من أكه فمعم ؽمقدسمه يطل أن يمؾخادم يممع هل

ة! اًمٗم٤موؾ ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة  شمتٓمٚم٥م أن هل٤م جيقز ومٝمؾ.....  هل٤م ظم٤مدُم٤مً  اؿمؽمت اُمرأ

 جيقز؟ ٓ أم يٛمٞمٜمٝم٤م، ُمٚمٙم٧م مم٤م ُمٚمؽ سمّمٗم٦م يٓم٠مه٤م أن ُمٜمف

 جيقز ٓ أوًٓ  ٕن ـمٌٕم٤ًم: جيقز ٓ.. اجل٤مئرة اًمٗمتقى هذه ُمـ سم٤مهلل أقمقذ :ايمشقخ

ء ءً  اخلدم ذا  أن جيقز ٓ واًمٕمٌٞمد يمٕمٌٞمد هٜم٤مك هق إٟمام إٟم٤مصم٤ًم، أو ذيمقراً  يم٤مٟمقا  ؾمقا

راً  أصٚمٝمؿ يٙمقٟمقا   أو اإلؾمالم شمٕمرف ٓ اًمتل اًمٌالد سمٕمض ذم وذوا سمٞمٕمقا  صمؿ أطمرا

 شمٙمقن أن هل٤م ينمع ومال قمٌد ًمدهي٤م يم٤من إذا واحلرة أطمٙم٤مُمف، شمٕمرف وٓ اإلؾمالم اؾمؿ

 قمغم واوم٘م٧م احلرة..  دام ُم٤م جيقز ومٝمذا شمزوضمٝم٤م صمؿ أقمت٘متف إذا إٓ اًمٕمٌد هلذا زوضم٦م

 ُمـ اًمٞمقم ي١مشمك اًمذي اخل٤مدم احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ،... اًمنمقمل قمٌده٤م ئمؾ[ وإٓ] ذًمؽ،

 وًمٞمس ُمًٚمامً  يٙمقن وأن ذقمل، قم٘مد سمٓمريؼ إٓ جيقز ٓ ومٝمذا طمر وهق اًمٌالد سمٕمض

 .ص٤محل٤مً  ُمًٚمامً  يٙمقن وأن.. وم٘مط هذا

 هلل واحلٛمد يقضمد ٓ ٕنف اًم١ًمال: هذا قمغم سمٕم٨م اًمذي ُم٤م أدري ُم٤م اعم٠ًمخ٦م ومٝمذه

 .اجل٤مئرة اًمٗمتقى هذه سمٛمثؾ يٗمتل ُمـ اًمٞمقم

 (11:29:17/أ18: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 واضمدة يمقؾة دم ايمزوصمات مجقع فمعم ايمطواف

 ُمتزوج رضمؾ: ي٘مقل اًم١ًمال، هذا يٕمرض اإلظمقة أطمد ي٘مقل وهق :مداطمؾة

ة ُمـ سم٠ميمثر  ذًمؽ؟ طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٠ًمل واطمدة، ًمٞمٚم٦م ذم: يٕمٜمل قمٚمٞمٝمـ، يٓمقف وهق اُمرأ

 . اًمتل يًتِمػم وهؾ

 . ٟمقسمتٝم٤م ذم هق اًمذي :ايمشقخ

 . ٟمقسمتٝم٤م ذم اًمتل: يٕمٜمل :مداطمؾة

 . ىمًٛمتٝم٤م ذم :ايمشقخ
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 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ٓ صمؿ اًمٕم٤مومٞم٦م، ومٞمف وم٠مىمقل قمٚمٞمٝمـ يٓمقف أن اؾمتٓم٤مع إذا: أىمقل أن٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 ص٤مطم٦ٌم قمٜمد ي٤ٌمت أن يمٚمٝمـ قمٚمٞمٝمـ ـم٤مف إذا: اعم٘مّمقد ٕن آؾمتِم٤مرة: إمم طم٤مضم٦م

 واطمدة ًمٞمٚم٦م ذم اًمتًع ٟم٤ًمئف قمغم اًمًالم قمٚمٞمف ـم٤مف ىمد ومٝمذا يًت٠مذن أن أُم٤م اًمٜمقسم٦م،

 أن وٕمػ، ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد وًمقش داود أيب ؾمٜمـ» ذم ضم٤مء ويمام اًم٘مًٛم٦م، ذم يٕمدل يم٤من وهق

ش أُمٚمؽ ٓ ومٞمام شم١ماظمذين ومال أُمٚمؽ، ومٞمام ىمًٛمل هذا مهللا: »ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 يًت٠مذن مل طمتامً  واطمدة، ًمٞمٚم٦م ذم ٟم٤ًمءه ـم٤مف ومحٞمٜمام يٕمدل، يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف وم٤مًمرؾمقل

 أدري ٓ وًمٙمـ إـمالىم٤ًم، ذًمؽ ذم طمرج وٓ ضم٤مئز أُمر ومٝمذا ومٚمذًمؽ اًمٜمقسم٦م، ص٤مطم٦ٌم ُمـ

 . إظمرى اًمٜمقاطمل ذم سم٤مًمٕمدل ي٘مقم هق يم٤من إذا

 ُمـ هذا: ي٘مقل اًم١ًمال ـمرح اًمذي: يٕمٜمل اًم٘م٤مئؾ هذا ي٘مقل ىمد! ـمٞم٥م :داطمؾةم

 . ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ظمّمقصٞم٤مت

قمك اًمتل اخلّمقصٞم٤مت اًمدًمٞمؾ؟ ُم٤م قمٚمٞمف يرد ُمـ ي٘مقل وىمد :ايمشقخ  ًمٚمٜمٌل شُمدَّ

قمك أن جيقز ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص  إؾمقة سمٓمٚم٧م وإٓ دًمٞمؾ، ُمـ ًمذًمؽ سمد ٓ وإٟمام اقمت٤ٌمـم٤ًم، شُمدَّ

 .سمف ىمتداءآ اًمًالم قمٚمٞمف ومٞمف إصؾ اًمتل

 ي٘متدى أن ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ صدر ُم٤م يمؾ ذم إصؾ: ي٘مقًمقن يمٚمٝمؿ اًمٕمٚمامء ومٝمٙمذا 

 .ظمّمقصٞم٤مشمف ُمـ أنف قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ُم٤م إٓ سمف،

 ومٝمق ظمّمقصٞم٤مشمف، ُمـ هذا يٙمقن ىمد: سم٤مًم٘مدىمدة ؾمٞمام وٓ اًمدقمقى جمرد أُم٤م

 وم٠مي ظمّمقصٞم٤مشمف، ُمـ ذًمؽ يٙمقن ٓ وىمد سم٤محلؼ، ًمٙمـ ضمدل وهذا يٕم٤مرض

  ضمح؟أر اًم٘مدىمدشملم

 ومٕمٚمٞمف ذًمؽ ظمالف ادقمك وُمـ إرضمح، ومٝمق إصؾ ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؿمؽ ٓ

 . ي٘م٤مل يمام اًم٘مت٤مد ظمرط ومٞمف ٟمحـ ُمثٚمام ذم ذًمؽ ودون اًمدًمٞمؾ،

 (  11: 33: 12/  653/  واًمٜمقر اهلدى)



 223 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   آداب اجلامع واعمٕم٤مذة 

 مجقًعا يطموها شمم صمارية، رشاء دم واضمد من أىمثر يشؼمك أن جيوز هل

ء ذم واطمد ُمـ أيمثر يِمؽمك أن جيقز هؾ: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :مداطمؾة  ذا

 مجٞمًٕم٤م؟ يٓم١موه٤م صمؿ ضم٤مري٦م،

 واطمد ومرج ذم اعمٞم٤مه اظمتالط ٕن اًمتحريؿ، أؿمد حمرم سمؾ جيقز ٓ هذا :ايمشقخ

 واىمٗم٦م ضم٤مري٦م اُمرأة رأى ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن صحٞمح سمًٜمد ؾمٜم٦م ذم ُمر وىمد جيقز، ٓ هذا

 قمٚمٞمف ٘م٤ملوم طمديًث٤م، اؿمؽمي٧م سم٠مهن٤م قمٚمؿ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٠من طمٌغم، وهل اًمدار سم٤مب قمغم

 وذيمر ؿمديًدا إٟمٙم٤مًرا اًمًالم قمٚمٞمف ذًمؽ وم٠منٙمرش هب٤م يٚمؿ أن يريد ؾمٞمده٤م ًمٕمؾ: »اًمًالم

 ًمرمحٝم٤م آؾمتؼماء سمٕمد إٓ جي٤مُمٕمٝم٤م أن اجل٤مري٦م اؿمؽمى اًمذي ًمٚمًٞمد جيقز ٓ أنف ُمٕمٜم٤مه ُم٤م

ًٓ  جيقز ٓ هذا ُم٤مءان، ومٞمف جيتٛمع ٓ طمتك  .واطمًدا ىمق

 (11:34:28/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)





 الصياعُ التلكَح





 223 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمتٚم٘مٞمح اًمّمٜم٤مقمل 

 اخلارصمي ايمصـافمي ايمتؾؼقح ضمؽم

ة شم٘مقل: األول ايمسمال  ويريد ـمالىمٝم٤م، يريد اًمزوج» سمٜم٤مت مخس قمٜمده٤م سم٠من اعمرأ

 أنج٧ٌم وُم٤م سمٜم٤مت مخس أنج٧ٌم أنف أضمؾ ُمـ يمثػمة أُمقر آظمر إمم.. قمٚمٞمٝم٤م اًمزواج

 ـقم اًمذيمري٦م احلٞمقاٟم٤مت ومّمؾ يًتٓمٞمع إُمؾ ُمًتِمٗمك هٜم٤مك هل٤م وم٘م٤مًمقا  ذيمقرًا،

ة وإقمٓم٤مئٝم٤م إنثقي٦م  ...اًمذيمري٦م احلٞمقاٟم٤مت شمٕمٓمٞمٝم٤م ديمتقرة ـمري٘م٦م قمـ ًمٚمٛمرأ

 .اًمزٟم٤م ُمـ ٟمقع هذا جيقز، ٓ :ايمشقخ

 .زوضمٝم٤م اًمرضمؾ ٟمٗمس ُمـ :مداطمؾة

 .يمقيس آه :ايمشقخ

 ًمٙمِمػ ومٞمف يتٕمرض ٓ سمٓمريؼ ي٠مظمذوٟمف هؾ ًمٙمـ اًمزوج، ُمٜمل ُمـ ي٠مظمذوه

 .ومال وإٓ ضم٤مز يمذًمؽ يم٤من إن اًمٕمقرة،

 ..ويمذا شمٓمٚمؼ ىمد رةًمٚميو :مداطمؾة

 .رضورة ًمٞم٧ًم هذه رضورة، هٜم٤مك ًمٞمس :ايمشقخ

 ( 11: 59: 47/ 282/واًمٜمقر اهلدى)

 اخلارصمي ايمصـافمي ايمتؾؼقح ضمؽم

دمقز؟ هؾ ذقمٞملم، ُمتزوضملم زوضملم سملم اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح ـمري٘م٦م :اظمؾؼي

 أو ـمٌٞم٤ٌمن اًمزوضم٤من يم٤من إذا إٓ اًم٘مْمٞم٦م، ذم اًمتٗمٙمػم سمٕمد جيقز ٓ: اًمِمٞمخ 

 .سمٞمده اًمتٚم٘مٞمح أطمدمه٤م ويتٕم٤مـمك إىمؾ، قمغم أطمدمه٤م

 جيقز، ٓ ومٝمذا قمٜمٝمام، همرسم٤مء ٟم٤ًمء أو رضم٤مل أجدي قمغم اًمزوضملم سملم اًمت٘مٚمٞمح أُم٤م

 سم٤مًمٜم٦ًٌم يم٤مًمتٗم٘مٞمس إـمالىم٤مً  رء ومٞمف ُم٤م صٜم٤مقمل شم٘مٚمٞمح أهن٤م طمٞم٨م ُمـ اًم٘مْمٞم٦م يٕمٜمل

 . مت٤مُم٤مً  ًمٚمدضم٤مج



 226   اًمتٚم٘مٞمح اًمّمٜم٤مقمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هٜم٤م ومٛمـ اًمٜم٥ًم، وٞم٤مع وُمـ همش ُمـ اًمت٘مٚمٞمح هذا قمغم يٓمرأ  ىمد ُم٤م سم٤مقمت٤ٌمر ًمٙمـ

 إىمؾ، قمغم أطمدمه٤م أو ـمٌٞمٌلم اًمزوضملم أن أهنام اومؽموٜم٤م إذا ىمٚمٜم٤م وًمذًمؽ جيقز، ٓ

 ومٝمذا أُمـ، ذم وهٜم٤م اًمّمٜم٤مقمل، اًمت٘مٚمٞمح قمٛمٚمٞم٦م وسمٞمٕمٛمؾ اًمث٤مين، ُم٤مء سمٞمًح٥م وم٤مًمقاطمد

 .جيقز ٓ ذًمؽ ؾمقى ُم٤م جيقز،

 .اًمٕمٛمؾ هذا قمغم اًم٘م٤مئؿ اًمرضمؾ صالح ُمـ قمرومقا  ًمق طمتك ؿمٞمخٜم٤م، :اظمؾؼي

 أجش؟ طمتك :ايمشقخ

 .شم٘مقى ُمـ قمٜمده ُم٤م شم٘مقى، أو اًمرضمؾ هذا صالح قُمرف ًمق طمتك :اظمؾؼي

 .ٟمٕمؿ طمتك طمتك :ايمشقخ

 (11: 31: 35/ 678/واًمٜمقر اهلدى)



 االستنياء حهه





 229 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   طمٙمؿ آؾمتٛمٜم٤مء 

 مؾعون ايمقد كاىمح: ضمديث ضعف زمقان مع االؽمتؿـاء ضمرمة

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 وٕمٞمػش. ُمٚمٕمقن اًمٞمد ٟم٤ميمح»

 ىمقًمف قمٛمقم اًمٞمد: ٟمٙم٤مح حتريؿ قمغم آؾمتدٓل ذم قمٜمف ويٖمٜمل :[اإلمام ومال]

 وم٢مهنؿ أجامهنؿ ُمٚمٙم٧م ُم٤م أو أزواضمٝمؿ قمغم إٓ. طم٤مومٔمقن ًمٗمروضمٝمؿ هؿ واًمذيـ» :شمٕم٤ممم

 اإلُم٤مم هب٤م اؾمتدل وىمد ش.اًمٕم٤مدون هؿ وم٠موئلؽ ذًمؽ وراء اسمتٖمك ومٛمـ. ُمٚمقُملم همػم

 ىم٤مل يمام اًمٕمٚمامء: أيمثر ىمقل وهق يمثػم، اسمـ ىم٤مل يمام اًمتحريؿ، قمغم واوم٘مف وُمـ اًمِم٤مومٕمل

 إئٛم٦م، مجٝمقر قمـ ش486/ 3» أًمقد اًمٕمالُم٦م وطمٙم٤مه ،ششمٗمًػمه»ذم اًمٌٖمقي

 .ُمتلم ىمقي سمٙمالم ًمف واٟمتٍم .ششذًمؽ وراء» ُم٤م ذم داظمؾ قمٜمدهؿ وهق»:وىم٤مل

 ؿمٞم٦ٌم أيب واسمـ ،ش35391/ 593/ 7ش»اعمّمٜمػ»ذم اًمرزاق قمٌد رواه ُم٤م وأُم٤م

 يٜمزل؟ طمتك سمذيمره يٕم٨ٌم رضمؾ قمـ قم٤ٌمس ـاسم ؾمئؾ :ىم٤مل حيٞمك أيب قمـ ش579/ 4»

 .يّمح ٓ ومٝمذا !اًمزٟمك ُمـ ظمػم وهذا هذا، ُمـ ظمػم إُم٦م ٟمٙم٤مح إن: قم٤ٌمس اسمـ وم٘م٤مل

 إسم٤مطم٦م إٓ ُمٜمف ي١مظمذ أن يٜمٌٖمل ٓ وم٢مٟمف قم٤ٌمس: اسمـ قمـ شم٘مدم ُم٤م صح ًمق أنف واقمٚمؿ

 أن اًمِم٤ٌمب ُمـ هب٤م أصٞم٥م ُمـ أنّمح وأن٤م .اًمِمٝمقة ًمٖمٚم٦ٌم اًمزٟمك ظمِمٞم٦م قمٜمد آؾمتٛمٜم٤مء

  .- ملسو هيلع هللا ىلص - قمٜمف صح يمام. وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم: ٕم٤مجلقه٤مي

 (.428-426/ 31/3) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمرسية؟ ايمعادة ضمؽم

 اًمِم٤ٌمب قمٜمد شمًٛمك اًمتل اًمِم٤ٌمب اًمٕم٤مدة طمٙمؿ ُم٤م: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٤ًمل :مداطمؾة

 اًمني٦م؟ اًمٕم٤مدة

 شمٖمٓمٞم٦م اًمني٦م سم٤مًمٕم٤مدة ؾمٛمقه٤م اًمتل اًمٕم٤مدة هذه حتريؿ ذم ٟمِمؽ ًمًٜم٤م :ايمشقخ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم وذًمؽ وإصمٛمٝم٤م، ١مُمٝم٤مًمِم



 251   طمٙمؿ آؾمتٛمٜم٤مء   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 * اعْم١ُْمُِمٜمُقنَ  َأوْمَٚمَح  ىَمدْ : ▬اعم١مُمٜملم وصػ ذم اًم٘مرآن سيح ذم شمٕم٤ممم ىمقًمف :أوال

ـَ  ِذي ـَ  * ظَم٤مؿِمُٕمقنَ  َصالهِتِؿْ  ذِم  ُهؿْ  اًمَّ ِذي ـِ  ُهؿْ  َواًمَّ  - 3: اعم١مُمٜمقن] ♂ُُمْٕمِرُوقنَ  اًمٚمَّْٖمقِ  قَم

ـَ ▬ [ ..5 َّٓ  * ٤مومُِٔمقنَ طَم  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَِّذي  َأجاَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ

ُؿْ  ـِ  * َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  - 3 :اعم١مُمٜمقن] ♂اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 آؾمتدٓل إمم أجًْم٤م اًمٜمٔمر ًمٗم٧م أنف اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ومْم٤مئؾ ُمـ أجًْم٤م [7

 طمً٘م٤م اعم١مُمٜملم وصػ وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ٕن ذًمؽ آؾمتٛمٜم٤مء: حتريؿ قمغم أي٦م ذههب

ـَ : ▬ىمقًمف ُمٜمٝم٤م سمّمٗم٤مت ِذي َّٓ  * طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَّ  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ

 ًم٘مْم٤مء اصمٜملم ؾمٌٞمٚملم طمً٘م٤م ًمٚمٛم١مُمٜملم ومجٕمؾ [6 - 3 :اعم١مُمٜمقن♂ ]َأجاَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم 

ئر، اًمتزوج إُم٤م: فؿمٝمقشم  اًمزُمـ ذم هذا ـمًٌٕم٤م واجلقاري، سم٤مإلُم٤مء اًمتٛمتع وإُم٤م سم٤محلرا

 هٜم٤مك ويم٤من اًمٙمٗم٤مر، ُمـ أهى هٜم٤مك ويم٤من اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ضمٝم٤مد هٜم٤مك يم٤من يقم إول

 أجًْم٤م يتٛمتع اًمرضمؾ يم٤من ومحٞمٜمٍئذ اًمٖم٤مٟمٛملم قمغم إهى ه١مٓء شم٘مديؿ ذم شمٜمٔمٞمؿ

: شمٕم٤ممم ىم٤مل صمؿ احلرة، سمزوضمتف يتٛمتع يمام اعم١مُمٜملم أُمػم ُمـ ًمف أقمٓمٞم٧م اًمتل سم٤مجل٤مري٦م

ـِ ▬  اًم٤ٌمهمقن: أي [7:اعم١مُمٜمقن♂ ]اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 هؿ وم٠مخئؽ واًمتني اًمزواج ؾمٌٞمؾ همػم ؿمٝمقشمف سمف يروي ؾمٌٞماًل  اسمتٖمك ومٛمـ اًمٔم٤معمقن،

 .ٛمٜم٤مءآؾمت ضمقاز قمدم ذم إول اًم٥ًٌم هق هذا اًمٔم٤معمقن، اًم٤ٌمهمقن

 رضر ومٞمٝم٤م اًمني٦م اًمٕم٤مدة هلذه اعمتٕم٤مـملم قم٤مىم٦ٌم أن ـمًٌٞم٤م صم٧ٌم أنف: اًمث٤مين واًم٥ًٌم

 سمحٞم٨م ويٙمرروهن٤م ُم٤ًمء ص٤ٌمح يدُمٜمقهن٤م اًمذيـ ؾمٞمام ٓ صحتٝمؿ، قمغم ضمًدا سم٤مًمغ

 ىم٤مل وىمد إمحر، اًمدم يٜمزل إبٞمض اعمٜمل يٜمزل أن سمدل أنف ه١مٓء أُمر قم٤مىم٦ٌم يّمٌح

ر وٓ رضر ٓ: »اح٤مٟمع اجل٤مُمع احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف  أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ومالش رضا

 يي اخلٌٞمث٦م اًمٕم٤مدة هذه يتٕم٤مـمك اًمذي ومٝمذا سمٖمػمه، يي أو سمٜمٗمًف يي ؿمٞمًئ٤م يتٕم٤مـمك

 .اًمني٦م اًمٕم٤مدة هذه يتٕم٤مـمك أن ًمف جيقز ومال ًمذًمؽ صحًٞم٤م سمٜمٗمًف

 يّمدق اًمًٞمئ٦م اًمٕم٤مدة هذه يتٕم٤مـمقن اًمذيـ ه١مٓء أن: ُمٜمف سمد ٓ صم٤مًم٨م رء وصمٛم٦م

ٌِْدًُمقنَ : ▬وضمؾ قمز اهلل ىمقل ومٞمٝمؿ َت ًْ  [63:اًمٌ٘مرة♂ ]ظَمػْمٌ  ُهقَ  سم٤ِمًمَِّذي َأْدَٟمك ُهقَ  اًمَِّذي َأتَ

 ؿمٞمئ٤ًم شمريم٧م ُم٤م: »ىمقًمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ ضم٤مء ًم٘مد اًمِم٤ٌمب؟ هل١مٓء سم٤مًمٜم٦ًٌم اخلػم هق ُم٤م

 اًمٜم٤مر إمم وي٘مرسمٙمؿ اهلل قمـ يٌٕمديمؿ ؿمٞمًئ٤م شمريم٧م وُم٤م سمف، وأُمرشمٙمؿ إٓ اهلل إمم ي٘مرسمٙمؿ
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 ٕنف ؾمٚمًٗم٤م: اًمدواء اًمِم٤ٌمب ه١مٓء ُٕمث٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم ًم٘مدش قمٜمف ٙمؿوهنٞمت إٓ

 ذم اًمزواج هلؿ يتٞمن أن يٛمٙمٜمٝمؿ ٓ اًمٜم٤مس يمؾ أن سمقطمٞمف يٕمٚمؿ مل يم٤من إن سمحٙمٛمتف يٕمٚمؿ

 ُمٕمنم ي٤م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل وًمذًمؽ وؿمٝمقهتؿ قمراُمتٝمؿ ىمقة وذم ؿم٤ٌمهبؿ

 وعمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض ٟمفوم٢م ومٚمٞمتزوج اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ! اًمِم٤ٌمب

 اًمٓم٥م هذا إمم جل١موا اًمِم٤ٌمب ه١مٓء أن ومٚمقش وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل

 قمٚمٞمف داود صقم شمٕمٚمٛمقن يمام اًمّمٞم٤مم وأومْمؾ يّمقم، أن هلؿ وصٗمف اًمذي اًمٜمٌقي

 ذم ي٘مٕمقا  أن قمـ اًمنمقمٞم٦م اًمقؾمٞمٚم٦م هبذه ٓؾمتٖمٜمقا  يقًُم٤م ويٗمٓمر يقًُم٤م يّمقم يم٤من اًمًالم

 .آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام وًمٚمّمح٦م ًمٚم٘مرآن اعمخ٤مًمٗم٦م اخلٌٞمث٦م اًمقؾمٞمٚم٦م شمٚمؽ

 (11:35:29/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)

 اإلؽمالم؟ دم  االؽمتؿـاء ضمؽم

  اإلؾمالم؟ ذم آؾمتٛمٜم٤مء طمٙمؿ ُم٤م: ي٘مقل هٜم٤م إخ :مداطمؾة

ـَ ▬: اًم٘مرآن سمٜمص طمرام آؾمتٛمٜم٤مء :ايمشقخ  َّٓ إِ  * طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُهؿْ  َواًمَِّذي

ُؿْ  َأجاَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م َأوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  ـِ  * َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢مهِنَّ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك وَمَٛم

 واطمد يمؾ وسم٤مًمٓمٌع اًمٔم٤معمقن، اًم٤ٌمهمقن: أي[  53 - 29: اعمٕم٤مرج] ♂اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ 

ي٤مً  وٓ زواضم٤مً  ًمٞمس آؾمتٛمٜم٤مء أن يٕمٚمؿ  .شَمَنِّ

 (.:..9: 39/   311/   واًمٜمقر هلدىا)





 1 ًاإلجناب الٌالدة

                                                           

 (ضم٤مُمٕمف ىمٞمده». اًمٓم٥م يمت٤مب ذم واإلضمٝم٤مض ًمٜمًؾا سمتحديد اعمتٕمٚم٘م٦م اعم٤ًمئؾ وراضمع  ( 3)
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 ايمعزل

 ششمٗمٕمٚمقا  ٓ أن قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م»: اًمٕمزل قمـ ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمٜمك

  [:طمان صديق ومال]

 ؾم٠مخقه ح٤م ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: ؾمٕمٞمد أيب طمدي٨م ُمـ ،شاًمّمحٞمحلم» ذم ُم٤م وأُم٤م

 يقم إمم ؼظم٤مًم هق ُم٤م يمت٥م ىمد وضمؾ قمز اهلل وم٢من شمٗمٕمٚمقا: ٓ أن قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م»: اًمٕمزل قمـ

 :شاًم٘مٞم٤مُم٦م

، أن قمٚمٞمٙمؿ ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إن: وىمٞمؾ اًمٜمٝمل، ُمٕمٜم٤مه إن: ىمٞمؾ وم٘مد  وهم٤ميتف شمؽميمقا

 .ًمالؾمتدٓل يّمٚمح وٓ آطمتامل،

 [:األيمباين همعؾق]

 قمـ ٟم٘مٚمف ومم٤م : ش232/  9» شاًمٗمتح» ذم احل٤مومظ ذًمؽ ذم إىمقال طمٙمك وىمد

: ٓ أن قمٚمٞمٙمؿ جطمر ٓ: أي :ششمٗمٕمٚمقا  ٓ أن قمٚمٞمٙمؿ ٓ»: ىمقًمف اعمٜمع ذم سمٕمْمٝمؿ  شمٗمٕمٚمقا

 اعمراد يم٤من وًمق اًمٕمزل، ومٕمؾ ذم احلرج صمٌقت وم٠مومٝمؿ اًمٗمٕمؾ، قمدم قمـ احلرج ٟمٗمل ومٗمٞمف

: أن قمٚمٞمٙمؿ ٓ: ًم٘م٤مل اًمٗمٕمؾ: قمـ احلرج ٟمٗمل  زائدة: شٓ» أن ادقمل إن إٓ شمٗمٕمٚمقا

 .ذًمؽ قمدم إصؾ: ومٞم٘م٤مل

 قمـ ،شاحل٩م» ذم اًمٌخ٤مري أظمرج ُم٤م وي١ميده اعمت٤ٌمدر، هق اعمٕمٜمك وهذا: ىمٚم٧م

َٗم٤م إِنَّ ▬: اهلل ىمقل أرأج٧م: هل٤م وم٘مٚم٧م قم٤مئِم٦م، ؾم٠مخ٧م: ىم٤مل قمروة،  ُِمـ َواعْمَْرَوةَ  اًمّمَّ

  ؿَمَٕمآئِرِ 
ِ
ـْ   اهلل ٌَٞم٧َْم  طَم٩مَّ  وَمَٛم َف  َأن قَمَٚمٞمْفِ  ضُمٜم٤َمَح  وَمالَ  اقْمتََٛمرَ  َأوِ  اًْم  قمغم ُم٤م ومقاهلل : ♂هِباَِم  َيٓمَّقَّ

 هذه إن! أظمتل اسمـ ي٤م ىمٚم٧م ُم٤م سمئس: ىم٤مًم٧م واعمروة؟ سم٤مًمّمٗم٤م يٓمقف ٓ أن ضمٜم٤مح أطمد

َف  َأن قَمَٚمٞمْفِ  ضُمٜم٤َمَح  وَمالَ ▬: يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف: أوًمتٝم٤م يمام يم٤مٟم٧م ًمق  .ومت٠مُمٚمف. ♂هِباَِم  َيٓمَّقَّ

 اًمقداك، أيب ـمريؼ ُمـ : ش47 - 26/  5» أمحد أظمرضمف ُم٤م قمٚمٞمف يٕمٙمر ىمد ًمٙمـ

 :شيم٤من ؿمٞمئ٤م اهلل ىمدر وم٢من ًمٙمؿ: سمدا ُم٤م واصٜمٕمقا »: احلدي٨م هذا ذم ؾمٕمٞمد أيب قمـ

 شًمٙمؿ سمدا ُم٤م اصٜمٕمقا »: ىمقًمف أن - أقمٚمؿ واهلل - أرى ًمٙمٜمل ُمًٚمؿ، ذط قمغم وإؾمٜم٤مده
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 وومٞمٝمام اًمًٌٞمٕمل، إؾمح٤مق أيب قمٛمرو سمـ ويقٟمس ؾمٕمٞمد، سمـ جم٤مًمد سمف شمٗمرد ٕنف ؿم٤مذ:

 وأبق ،ش339/  4» ُمًٚمؿ قمٜمد ـمٚمح٦م أيب سمـ قمكم ظم٤مًمٗمٝمام وىمد احلٗمظ، ىمٌؾ ُمـ وٕمػ

 .اًمزي٤مدة هذه يذيمروا ٚمؿوم : ش95 - 39 - 49/  5» أمحد قمٜمد اًمًٌٞمٕمل إؾمح٤مق

 : ش95 ،37 ،35 ،49/  5» شاعمًٜمد» و ،شاًمّمحٞمحلم» ذم احلدي٨م أن وي١ميده

 . ش229/  7» اًمٌٞمٝم٘مل وراضمع ؿمذوذه٤م: ومث٧ٌم سمدوهن٤م: ؾمٕمٞمد أيب قمـ ـمرق ُمـ

 (.2/226) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايموالدة زمعدم ازمتقم من

 شم٘مري٤ًٌم، ؾمٜم٦م قمنميـ ُمـ وشمزوج ُمتزوج، يم٤من اًمرضمؾ ؿمٞمخ، ي٤م هذا :ايمسائل

 وممت٤مزة، ضمٞمدة صحتف اهلل ؿم٤مء وُم٤م وسمٜم٧م، وًمد إومم زوضمتف ُمـ وأنج٥م

 ُمع يمٜم٧م ضمٞمد أن٤م ضمٜمًٞم٦م ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ إٟمف: وىم٤مل ُمٜمف ؾمٛمٕم٧م يمام يٕمٜمل وظمّمقص٤مً 

ؾ أن ٟمريد ٓ– سمٛمرض ُمرو٧م زوضمتف أن سم٥ًٌم اًمث٤مٟمٞم٦م: ومتزوج إومم، اًمزوضم٦م  ُٟمَٗمّمِّ

 ومٙمٕم٤مدة اًمث٤مٟمٞم٦م، هذه محٚم٧م ومام ظمرى،أ ُمـ وشمزوج -ًمف داقمل ًمٞمس ٕنف اعمرض: ًمؽ

 قمٜمد زوضمتف قمـ يٙمِمػ أن ًمف جيقز هؾ ذقمٞم٦م، أُمقًرا راضمع ُم٤م ٕنف اًمٜم٤مس: سمٕمض

 يِمؼ وسمدأ اًمٜم٤مس، مجٚم٦م ُمـ همػمه ُمثؾ َُمَثُٚمف ـمٌٕم٤مً  ومذه٥م، يٙمِمػ، ٓ أو إـم٤ٌمء

 إمم اذه٥م: ًمف ىم٤مل ُمـ ُمٜمٝمؿ أن طمتك ـمٌٞم٥م: إمم ـمٌٞم٥م ُمـ يتٕم٤مًم٩م طمتك اًمٓمريؼ:

 إمم ذه٥م ُم٤م آظمر إمم ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ومٚمًٓملم، اذه٥م: ىم٤مل ُمـ ٝمؿوُمٜم ومرٟم٤ًم،

 يمذا، ومالن قمٛمٚمؽ: ي٘مقل وهذا قمٛمؾ، ومالًٟم٤م قمٛمؾ، ومالًٟم٤م إن: ي٘مقل وهذا اًمٕمّراوملم،

 يٜم٤مم وٓ اًمٚمٞمؾ، يٜم٤مم ٓ: يٕمٜمل طمػمة، ذم قم٤ميش ؿمٞمخ ي٤م اًمرضمؾ يمذا، ي٘مقل وهذا

 أظمل ي٤م: ًمف طمٙمٞم٧م واهلل وم٠من٤م ٟمٗمًف، ذم طمتك يمثػم يمثػم وٕمػ قمٜمده وص٤مر اًمٜمٝم٤مر،

ؾ وضمؾ، قمز هلل أُمرك اشمرك يمٚمٝم٤م، اعمح٤موٓت هذه حت٤مول ح٤مذا أن٧م  اهلل إمم أُمرك ويمِّ

ي أظمل ي٤م: وم٘م٤مل وضمؾ، قمز  ؿمٞمخل، ُمع أطمٙمل اًمقطمٞمد احلؾ: ًمف وم٘مٚم٧م أرشم٤مح، أن ِودِّ

 هل وشمٙمقن ُمٜمٙمؿ، اهلل ؿم٤مء إن اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمامت سمٕمض يتٙمٚمؿ أن وضمؾ قمز اهلل وًمٕمؾ
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 ومٝم٤ميٕمر ٓزم اًمتل اهلل ؿم٤مء إن اًمٓمريؼ ويٕمرف ومٞمٝم٤م،[ هيتدي] أنف ٥ًٌماًم اهلل ؿم٤مء إن

 .هذا ًمف ُم٘مدر اهلل أن ُمًٚمؿ، يمؾ

 سم٤مهلل طم٘م٤مً  اعم١مُمٜملم اعمًٚمٛملم ُمـ وُٕمث٤مًمف اًمٗم٤موؾ ًمألخ أىمقل أن٤م :ايمشقخ

 يتٕم٤مـمك أن ًمف جيقز ٓ سم٠منف اًمًالم: قمٚمٞمف ٟمٌٞمف وأطم٤مدي٨م اهلل وسمٙمٚمامت ورؾمقًمف،

 ؾمٜملم هب٤م زواضمف قمغم ُم٣م اًمتل زوضمتف حتٛمؾ أن ؾمٌٞمؾ ذم ،اعمنموقم٦م همػم إؾم٤ٌمب

 يتٕم٤مـمك أن أُم٤م اعمنموقم٦م، اجل٤مئزة إؾم٤ٌمب يتٕم٤مـمك أن ُم٤مٟمع ومٞمف ُم٤م محٚم٧م، وُم٤م

 سم٤مهلل ىمٚمٜم٤م يمام طم٘م٤مً  اعم١مُمـ سم٤معمًٚمؿ يٚمٞمؼ وٓ طمرام، ومذًمؽ دمقز ٓ اًمتل إؾم٤ٌمب

 اًمٕمراوملم ي٠ميت أن ذًمؽ ُمـ اعمحرُم٦م، إؾم٤ٌمب هذه ُمثؾ يتٕم٤مـمك أن ورؾمقًمف،

 أتك ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ذًمؽ: وٟمحق ًمٚمجـ واعمًتحييـ واعمٜمجٛملم

 أتك ُمـ: »أظمر احلدي٨م وذمش حمٛمد قمغم ُأنزل سمام يمٗمر وم٘مد ي٘مقل، سمام ومّمدىمف يم٤مهٜم٤مً 

وم٤مً  أو يم٤مهٜم٤مً  ا  ش.يقُم٤مً  أرسمٕملم صالة ًمف شُمْ٘مٌؾ مل ي٘مقل، سمام ومّمدىمف قمرَّ

 يم٤من وم٢مذا وىمدره، اهلل سم٘مْم٤مء يرى أن ًمف، ىمٚم٧م يمام إخ هذا قمغم جي٥م ومٚمذًمؽ 

 .وىمدره اهلل سم٘مْم٤مء ومذًمؽ أيمثر، أو وًمداً  إومم اًمزوضم٦م ُمـ رزق

 اقمتؼم وإذا وىمدره، اهلل سم٘مْم٤مء أجْم٤مً  ومذًمؽ ؿمٞمئ٤ًم، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزوضم٦م ُمـ يرزق مل وإذا 

 ىمقل ومٚمٞمتذيمر ُمّمٞم٦ٌم، اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزوضم٦م ُمـ أوًٓدا جمٞمئف قمدم اقمتؼم إذا ُمّمٞم٦ٌم، هذه

ء أص٤مسمتف إن يمٚمف، اعم١مُمـ أُمر قَمَج٥ٌم : »اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ا  ومٙم٤من اهلل ومِمٙمر َهَّ

ء أص٤مسمتف وإن ًمف، ظمػماً   ًمف ظمػماً  يم٤من ومّمؼم -يٕمجٌف ٓ ُمٜمف يتير رء: يٕمٜمل– رضا

 ش.ًمٚمٛم١مُمـ إٓ ذًمؽ وًمٞمس ظمػم، يمٚمف اعم١مُمـ وم٠مُمر

 اهلل ٘مْم٤مءسم اعمًٚمؿ ُمـ اًمرو٤م وضمقب وهل اًمنمقمٞم٦م، احل٘مٞم٘م٦م هذه ُمع ًمٞمتذيمر صمؿ

 .اًمقاىمٕمٞم٦م احلقادث سمٕمض يتذيمر إجي٤مسم٤ًم، أو ؾمٚم٤ٌمً  يم٤من ؾمقاء وىمدره

 زوضم٦م وًمف همٜمل صديؼ ًمف يم٤من أنف: ظمالصتٝم٤م اهلل رمحف واًمدي يروهي٤م ىمّّم٦م وهٜم٤م 

 .قم٘مٞمؿ وًمٙمٜمٝم٤م ـمٞم٥م، ومٞمٝم٤م رء ويمؾ وروٞم٦م، مجٞمٚم٦م،

 ًمًدا،و يرزىمٜمل ريب ًمٞم٧م ي٤م: وي٘مقل يتحن، واًمدي ُمع ضمٚمس يمٚمام اًمّمديؼ هذا ومٙم٤من 

ل ي٤م: أيب ًمف ي٘مقل  ٟم٘مٛم٦م يّمػم ضم٤مء ًمق اًمقًمد هذا يدريؽ ُم٤م وىمدره، اهلل ْم٤مءسم٘م ارض! طمٌٌٞم



 258   اًمقٓدة واإلٟمج٤مب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 وراطم٧م وًمد، يٌٕمتكم اٟمف سمس ادعُ : ي٘مقل قمٚمٞمؽ، ٟم٘مٛم٦م يٙمقن رسمام رزىمتف ًمق اًمقًمد هذا قمٚمٞمؽ،

 مت٤مُم٤مً، ُمٕمف ُمتج٤موسم٦م يمذًمؽ وزوضمتف همٜمل ورضمؾ واقمتٜمك، وًمد، رزىمف واهلل أج٤مم وأت٧م أج٤مُمف،

 اًمرضم٤مل ُمٌٚمغ سمٚمغ ح٤م اًمرضم٤مل، ُمٌٚمغ سمٚمغ أن إمم سمؽمسمٞمتف، زوضم٤من ي٘مقم ُم٤م ٟم٤مدراً  شمرسمٞم٦م اًمقًمد كوَمَرسمّ 

 ذم قمٜمدٟم٤م ي٘مقًمقن يمام وهيٞمٜمف، اًمقاًمد، ييب اًمقًمد ومّم٤مر وًمداً، واًمقاًمد واًمداً، اًمقًمد اٟم٘مٚم٥م هٜم٤م

امء ٟمجقم يريف أنف طمتك: ؾمقري٤م  .اًمٜمٝم٤مر ووح ذم اًًم

 أيب يم٤من اًمقًمد، هذا ُمثؾ رزىم٧م وُم٤م قم٘مٞماًم، يمٜم٧م ُمثٚمام يمٜم٧م ًمٞمتٜمل ي٤م: ي٘مقل ومٙم٤من

 ارض ومالن ي٤م: ًمؽ وأىمقل ويمذا، يمذا: شم٘مقل يمٜم٧م ح٤م شمذيمر: -يرمحف اهلل- ًمف ي٘مقل

 .هلؿ ظمػم ومذًمؽ وىمدره، اهلل سم٘مْم٤مء

 سمام اًمرو٤م وهق اًمديٜمل، اًمنمقمل إُمر ُمـ ذيمرٟم٤م سمام: أوًٓ  يٕمتؼم هذا إخ ومٚمٕمٚمف

 ؾمقاء إوٓد أيمثر هؾ: قم٤مُم٦م صقرة ُيٜمَْٔمر اًمٞمقم هذا أن: اًمث٤مين وإُمر ًمف، اهلل يمت٥م

ًمديـ، ُمرولم ـَمٞمِّٕملم أن٤مصم٤مً  أو ذيمقراً  يم٤مٟمقا   وٟمحق وٟم٤مؿمزيـ قم٤مىمِّلم أيمثرهؿ أم ًمٚمقا

 ذًمؽ؟

 .وقمٚمٞمٝمؿ قمٚمٞمؽ اهلل وؾمالم قمٜمدي، ُم٤م هذا

 : ..(33.: 2/ 27/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلؿل مـع ضمبوب اؽمتعامل ضمؽم

 اًمقٓدة؟ إلسمٕم٤مد احلٛمؾ ُمٜمع ٌقبطم اؾمتٕمامل جيقز هؾ :مداطمؾة

ة واحل٤مُمؾ اًمداومع ٟمٕمرف أن جي٥م :ايمشقخ  إن احلٌقب، هذه شمٕم٤مـمل قمغم ًمٚمٛمرأ

 يم٤من إن أُم٤م ضم٤مز، احلٌقب شمٕم٤مـمل اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م يّمػ اعمرض وهذا عمرٍض، يم٤من

 .جيقز ٓ ومٝمذا اًمٗم٘مر ظمِمٞم٦م هٜم٤مك

 ( 11: 33: 23/ 523/ واًمٜمقر اهلدى) 



 259 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   باًمقٓدة واإلٟمج٤م 

 األوالد زمكم مشاىمل حتدث ئاليم ايمثاكقة ايمزوصمة فمؼم اؾمؼماط

ة ُمـ ُمتزوج هق ي٘مقل :مداطمؾة سم٦م أوٓد، ُمٜمٝم٤م وقمٜمده اُمرأ  ي٘مقل أوٓد، أرسمٕم٦م ىمرا

 أن أن٤م: زم ي٘مقل ومٞم٠ًمخٜمل قمٚمٞمٝم٤م، يتزوج أن ويريد هبذا، شمِمٕمر هل ويم٠مهن٤م يٓمٞم٘مٝم٤م، ٓ

: وم٘م٤مل اًمنمط؟ هذا مل: ًمف ىمٚم٧م إوٓد، شمٜمج٥م ٓ قم٘مٞمؿ اُمرأة قمـ أبح٨م أن أريد

 رضمؾ وأن٤م إوٓد، سملم ُمِم٤ميمؾ اعمًت٘مٌؾ ذم يّمػم وأنج٧ٌم ضم٤مءت إن أنف أظمِمك

 ومٞم٘مقل ُمٜمٗمّمالت، سمٞمتلم أومتح أن اؾمتٓمٞمع ُم٤م أنج٧ٌم إذا ذًمؽ سمٕمد ُم٤م وٕمٞمٗم٦م ُم٤مديتل

 .ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك وم٠مومٞمدوٟم٤م اًمنمط، هبذا أبح٨م أن أريد

 إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمٙمروه٤مً  إُمر يٙمقن ىمد ًمٙمـ جيقز، اجلقاز طمٞم٨م ُمـ :ايمشقخ

 احل٘مٞم٘مل، اًم٥ًٌم هل أهن٤م شمٔمـ واًمتل ذيمرهت٤م اًمتل إظمرى اًمٕمٚم٦م يم٤مٟم٧م إذا سمخ٤مص٦مو

 زواج يٛمٜمع ؾم٥ٌم وهذا وم٘مػم، يمقٟمف وهق إول اًم٥ًٌم هق احل٘مٞم٘مل اًم٥ًٌم وًمٞمس

 ٟمٔمر وضمٝم٦م ومٗمٞمف إول اًم٥ًٌم يم٤من إذا أُم٤م اًم٥ًٌم، هذا ُمـ ُمٜمٓمٚم٘م٤مً  أو ُمٜمدومٕم٤مً  اًمزواج

 .إؾمالُمٞم٤مً  ًمٞمس ذاه سم٤مًمٗم٘مر آقمتالل أُم٤م وُم٘مٌقًم٦م، ُمٕم٘مقًم٦م

 .ومْمٚمف ُمـ يٖمٜمٞمٝمؿ وضمؾ قمز اهلل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ( 11: 13: 54/   399/  واًمٜمقر اهلدى)

 اإلكجاب يريد ال ايمزوج ىمان إذا

ة :مداطمؾة  ويًتٙمٗمل اًمذري٦م يٙمثر أن راومض زوضمٝم٤م وًمٙمـ اإلٟمج٤مب، شَمَقدّ  اُمرأ

 ؟..ُمثالً  أو ٟمج٤مباإل قمغم يقاومؼ أنف ُمـ ؿمٞمئ٤مً  شمٗمٕمؾ أن هل٤م ومٝمؾ ذريتف، سمٌٕمض

 شمٗمٕمؾ؟ أن شمًتٓمٞمع ُم٤مذا: اعم٠ًمخ٦م :ايمشقخ

 اًمذي ُم٤م ًمٙمـ ذقمل، همػم هذا اًمزوج، هذا ُمٜمٝم٩م ُمٜمع قمغم اعمقاوم٘م٦م :أوال

 إؾم٤ٌمب؟ ٟمٕمرف أن جي٥م اعم٠ًمخ٦م اًمزوضم٦م؟ هذه شمٗمٕمؾ أن شمًتٓمٞمع



 241   اًمقٓدة واإلٟمج٤مب   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اًمًـ ذم يمٌػم :مداطمؾة

 ٟمٕمؿ؟ :ايمشقخ

 ..وم٘مط يريد ًمٙمـو اإلٟمج٤مب يًتٓمٞمع وًمٙمـ اًمًـ، ذم يمٌػم هق :مداطمؾة

 ؾم١مازم قمـ اجلقاب وُأْرضمئ ومٞمؽ، اهلل سم٤مرك ًم١ًماًمؽ، إقم٤مدة هذا :ايمشقخ

 ُيريد اًمذي اًمزوج هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم شمٗمٕمؾ أن شمًتٓمٞمع ُم٤مذا اعمرأة هذه: وهق اًمٍميح،

 ٓ،: طمٞمٜمئذٍ  ومٜم٘مقل ُمٜمف؟ متتٜمع أن شمريد ُمثالً  هؾ اًمٜمًؾ، شمٜمٔمٞمؿ يريد أو اًمٜمًؾ، حتديد

 .طم٘مف هذا ٕن جيقز: ٓ

 ..قمٜمدك أن أفمـ ُم٤م هذا، ؾم١ماًمؽ ذم شمٗمٕمؾ أن شمريد ُم٤مذا: إذاً  

 ..اًمذري٦م شمقد :مداطمؾة

 .سم٤معمٜمع ي٠مُمره٤م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م ًمٙمـ :مداطمؾة

 يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 هذا ُمـ متٜمع ومٝمل همػمه، أو اًمٕمزل ُمثالً  اعمٜمع، قمغم ُيْٙمِرهٝم٤م يٛمٙمـ :مداطمؾة

 خمرج؟ هذا يٛمٙمـ

 اُمتٜم٤مع ومٝمذا ذقم٤ًم، ضم٤مئز همػم وهق قمٚمٞمٝم٤م، يٗمروف هق رء ُمـ متتٜمع إذا :ايمشقخ

 اًم١ًمال وراء أظمِمك وم٠من٤م ؾمٚمٌل، ومٕمؾ هذا ُمٜمٝم٤م، إجي٤مسمٞم٤مً  ومٕمالً  ًمٞمس هذا ًمٙمـ وارد،

: اعمٝمؿ يريد، ومٞمام شمٓم٤موقمف أن ُمـ متتٜمع أهن٤م آٟمٗم٤مً  ُمثالً  أن٤م، فمٜمٜم٧م يمام اًمنمع خي٤مًمػ رء

 ذم ظم٤مص٦م أطمٙم٤مم ـمٌٕم٤مً  هٜم٤مك اإلؾمالم، ُمـ ًمٞمس هذا اًمٜمًؾ، وشمٜمٔمٞمؿ اًمٜمًؾ حتديد

 اًمدم، ووم٘مػمة ُمثالً  ُمريْم٦م يم٤مٟم٧م إذا سم٤مًمزوج، وًمٞمس سم٤مًمزوضم٦م شمتٕمٚمؼ ُمٕمٞمٜم٦م فمروف

 سمٕمض شمتخذ إهن٤م: ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ ومٝمٜم٤م اًمقٓدة، يمثرة سم٥ًٌم اهلالك قمٚمٞمٝم٤م وخيِمك

 طمدود ذم قمقرهت٤م، قمـ ًمٚمٙمِمػ ٟمٗمًٝم٤م شمٕمرض أن إمم ومٞمٝم٤م شمْمٓمر ٓ اًمتل اعمقاٟمع

 .جيقز ٓ هذا اًمزُم٤من اهذ ذم ؿم٤مئع هق يمام ٟمٔم٤مم اخت٤مذ أُم٤م يٛمٙمـ، ُمٕمٞمٜم٦م

 ( 11: 55: 34/ 615/واًمٜمقر اهلدى)



 الزًجَة العصزة يف مشائل





 245 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمنمة اًمزوضمٞم٦م 

 يمزوصمفا اظمرأة طمدمة وصموب

 [:اإلمام ومال]

 اًمٙمت٤مب ذم اعمتٗم٘مٝملم قمٜمد ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب قمغم اًمدًمٞمؾ ىم٤مم ىمد

 ًَمَدى ٞمَِّدَه٤مؾَم  َوَأْخَٗمٞم٤َم▬: ىمقًمف وهق شمٕم٤ممم: اهلل يمت٤مب ذم اعمرأة ؾمٞمد وم٤مًمزوج واًمًٜم٦م:

٤ٌَمِب   خيٗمك وٓ إؾمػم،: واًمٕم٤مين شم٘مدم، يمام ملسو هيلع هللا ىلص رؾمقًمف سمًٜم٦م قمٜمده قم٤مٟمٞم٦م وهل ،♂اًْم

 .يديف حت٧م مه٤م ُمـ ظمدُم٦م وإؾمػم اًمٕمٌد ُمرشم٦ٌم أن

َـّ ▬: شمٕم٤ممم - ىم٤مل وم٘مد وأجْم٤م: َـّ  اًمَِّذي ُِمثُْؾ  َوهَلُ  إٓ هق وًمٞمس ،♂سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  قَمَٚمٞمِْٝم

 ُم٘م٤مسمؾ ظمدُمتف ومٕمٚمٞمٝم٤م ويمًقهت٤م: قمٚمٞمٝم٤م اإلٟمٗم٤مق اًمرضمؾ قمغم أن ومٙمام إي٤مه، ظمدُمتٝم٤م

 .خيٗمك ٓ سملم وهذا ذًمؽ،

 ٓسمـ ش253 - 254/  2» شاًمٗمت٤موى» ومٚمػماضمع اًمٌح٨م: هذا مت٤مم ؿم٤مء وُمـ

 . ش46 - 43/  4» شاعمٕم٤مد زاد» و شمٞمٛمٞم٦م،

 (222/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 يمزوصمفا اظمرأة طمدمة وصموب

 :ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب

 ـم٤مقم٦م وضمقب قمغم اًمدًٓم٦م فم٤مهرة آٟمٗم٤م اعمذيمقرة طم٤مدي٨مإ وسمٕمض: ىمٚم٧م

 ُم٤م أول ُمـ أن ومٞمٝم٤م ؿمؽ ٓ ومم٤م اؾمتٓم٤مقمتٝم٤م طمدود ذم إي٤مه وظمدُمتٝم٤م ًمزوضمٝم٤م اًمزوضم٦م

 وىمد ذًمؽ وٟمحق أوٓده شمرسمٞم٦م ُمـ سمف يتٕمٚمؼ وُم٤م ُمٜمزًمف ذم اخلدُم٦م ذًمؽ ذم يدظمؾ

 :253 – 254/  2 اًمٗمت٤موى ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ وم٘م٤مل هذا ذم اًمٕمٚمامء اظمتٚمػ

 اًمٓمٕم٤مم وُمٜم٤موًم٦م اعمٜمزل ومراش ُمثؾ ذم ختدُمف أن قمٚمٞمٝم٤م هؾ اًمٕمٚمامء وشمٜم٤مزع»

 ذًمؽ؟ وٟمحق داسمتف قمٚمػ ُمثؾ وهب٤مئٛمف عمامًمٙمٞمف واًمٓمٕم٤مم واًمٓمحـ واخلٌز واًمنماب

 :ىم٤مل ُمـ ومٛمٜمٝمؿ
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 قمٚمٞمف دم٥م ٓ: ىم٤مل ُمـ ىمقل يمْمٕمػ وٕمٞمػ اًم٘مقل وهذا. اخلدُم٦م دم٥م ٓ

 هق اًمذي اًمًٗمر ذم اًمّم٤مطم٥م سمؾ سم٤معمٕمروف ًمف ُمٕم٤مذة ًمٞمس هذا وم٢من واًمقطء اًمٕمنمة

 قم٤مذه ىمد يٙمـ مل ُمّمٚمحتف قمغم يٕم٤موٟمف مل إن اعمًٙمـ ذم وص٤مطمٌف اإلٟم٤ًمن ٟمٔمػم

 .سم٤معمٕمروف

 وهل اهلل يمت٤مب ذم ؾمٞمده٤م اًمزوج وم٢من اخلدُم٦م وضمقب: - اًمّمقاب وهق - وىمٞمؾ

 اخلدُم٦م واًمٕمٌد اًمٕم٤مين وقمغم 271 ص شم٘مدم يمام ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل سمًٜم٦م قمٜمده قم٤مٟمٞم٦م

 .اعمٕمروف هق ذًمؽ نوٕ

 اخلدُم٦م دم٥م: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ اًمٞمًػمة اخلدُم٦م دم٥م: ىم٤مل ُمـ ه١مٓء ُمـ صمؿ

 عمثٚمف ُمثٚمٝم٤م ُمـ اعمٕمرووم٦م اخلدُم٦م ختدُمف أن ومٕمٚمٞمٝم٤م اًمّمقاب هق وهذا. سم٤معمٕمروف

 اًم٘مقي٦م وظمدُم٦م اًم٘مقي٦م يمخدُم٦م ًمٞم٧ًم اًمٌدوي٦م ومخدُم٦م إطمقال سمتٜمقع ذًمؽ ويتٜمقع

 ش.اًمْمٕمٞمٗم٦م يمخدُم٦م ًمٞم٧ًم

 وهق اًمٌٞم٧م ظمدُم٦م اعمرأة قمغم جي٥م أنف شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن احلؼ هق وهذا: ىمٚم٧م

 ُمـ اجلقزضم٤مين ويمذا ؿمٞم٦ٌم أيب سمـ سمٙمر وأيب 438/  9 اًمٗمتح ذم يمام وأصٌغ ُم٤مًمؽ ىمقل

/  4 اًمزاد ذم يمام واخلٚمػ اًمًٚمػ ُمـ وـم٤مئٗم٦م 343 ص آظمتٞم٤مرات ذم يمام احلٜم٤مسمٚم٦م

 .ص٤محل٤م دًمٞمال اًمقضمقب سمٕمدم ىم٤مل عمـ ٟمجد ومل 46

 ُمردودش آؾمتخدام ٓ آؾمتٛمت٤مع اىمت٣م إٟمام اًمٜمٙم٤مح قم٘مد إن: »سمٕمْمٝمؿ وىمقل

 وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ذم ُمت٤ًموي٤من ومٝمام سمزوضمٝم٤م أجْم٤م ًمٚمٛمرأة طم٤مصؾ آؾمتٛمت٤مع سم٠من

 ٟمٗم٘متٝم٤م وهق أٓ ًمزوضمتف آظمر ؿمٞمئ٤م اًمزوج قمغم أوضم٥م ىمد وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أن اعمٕمٚمقم

 أجْم٤م آظمر رء ذًمؽ ٘م٤مسمؾُم قمٚمٞمٝم٤م جي٥م أن ي٘متيض وم٤مًمٕمدل وُمًٙمٜمٝم٤م ويمًقهت٤م

م أنف ؾمٞمام وٓ إي٤مه ظمدُمتٝم٤م إٓ هق وُم٤م ًمزوضمٝم٤م  يمام اًمٙمريؿ اًم٘مرآن سمٜمص قمٚمٞمٝم٤م اًم٘مقا

 هل جيٕمٚمٝم٤م وهذا سمٞمتٝم٤م ذم ظمدُمتٝم٤م إمم هق ومًٞمْمٓمر سم٤مخلدُم٦م هل شم٘مؿ مل وإذا ؾمٌؼ

ٟمٞم٦م ًممي٦م قمٙمس وهق قمٚمٞمف اًم٘مقاُم٦م  ظمدُمتف ُمـ هل٤م سمد ٓ أنف ومث٧ٌم خيٗمك ٓ يمام اًم٘مرآ

 .اعمراد هق وهذا
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 يٜمِمٖمؾ أن اًمت٤ٌميـ مت٤مم ُمت٤ٌميٜملم أُمريـ إمم ي١مدي سم٤مخلدُم٦م اًمرضمؾ ىمٞم٤مم وم٢من وأجْم٤م

ة وشمٌ٘مك اعمّم٤مًمح ُمـ ذًمؽ وهمػم اًمرزق وراء اًمًٕمل قمـ سم٤مخلدُم٦م اًمرضمؾ  سمٞمتٝم٤م ذم اعمرأ

 ؾمقت اًمتل اًمنميٕم٦م ذم هذا وم٤ًمد خيٗمك وٓ سمف اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمٝم٤م جي٥م قمٛمؾ أي قمـ قمٓمال

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل يزل مل وهلذا درضم٦م قمٚمٞمٝم٤م اًمرضمؾ وومْمٚم٧م سمؾ احل٘مقق ذم اًمزوضملم سملم

 :طمٞمٜمام اًمًالم قمٚمٞمٝم٤م وم٤مـمٛم٦م اسمٜمتف ؿمٙمقى

 رىمٞمؼ ضم٤مءه أنف وسمٚمٖمٝم٤م اًمرطمك ُمـ يده٤م ذم شمٚم٘مك ُم٤م إًمٞمف شمِمٙمق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أت٧م

 ومج٤مءٟم٤م: قمٜمف اهلل ريض قمكم ىم٤مل قم٤مئِم٦م أظمؼمشمف ضم٤مء ومٚمام ًمٕم٤مئِم٦م ومذيمرت شمّم٤مدومف ومٚمؿ

 طمتك وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمل وم٘مٕمد ومج٤مءش ُمٙم٤مٟمٙمام قمغم: »وم٘م٤مل ٟم٘مقم ومذهٌٜم٤م ُمْم٤مضمٕمٜم٤م أظمذٟم٤م وىمد

 أظمذمت٤م إذا ؾم٠مختام؟ مم٤م ظمػم قمغم أدًمٙمام أٓ: »وم٘م٤مل سمٓمٜمل قمغم ىمدُمٞمف سمرد وضمدت

 ويمؼما  وصمالصملم، صمالصم٤م وامحدا وصمالصملم صمالصم٤م ومًٌح٤م ومراؿمٙمام إمم أويتام أو ُمْم٤مضمٕمٙمام

 ًمٞمٚم٦م وٓ: ىمٞمؾ ٕمدسم شمريمتٝم٤م ومام: قمكم ىم٤ملش ]ظم٤مدم ُمـ ًمٙمام ظمػم ومٝمق وصمالصملم أرسمٕم٤م

 .438 - 437/  9 اًمٌخ٤مري رواه![ . صٗملم ًمٞمٚم٦م وٓ: ىم٤مل صٗملم؟

 وهق قمٚمٞمؽ هل وإٟمام قمٚمٞمٝم٤م ظمدُم٦م ٓ: ًمٕمكم ي٘مؾ مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن شمرى وم٠من٧م

 اًمٌح٨م زي٤مدة ؿم٤مء وُمـ قمٜمف اهلل ريض اًم٘مٞمؿ اسمـ ىم٤مل يمام أطمدا احلٙمؿ ذم حي٤ميب ٓ ملسو هيلع هللا ىلص

 .46 – 43/  4 اعمٕم٤مد زاد اًم٘مٞمؿ يمت٤مسمف إمم ومٚمػمضمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم

 اؾمتح٤ٌمب يٜم٤مذم ُم٤م ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب ُمـ ؾمٌؼ ومٞمام وًمٞمس هذا

 سملم اعمٕم٤مذة طمًـ ُمـ هذا سمؾ واًمقىم٧م اًمٗمراغ وضمد إذا ذًمؽ ذم هل٤م اًمرضمؾ ُمِم٤مريم٦م

 :قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة ىم٤مًم٧م وًمذًمؽ اًمزوضملم

 إمم ظمرج ةاًمّمال طميت وم٢مذا أهٚمف ظمدُم٦م يٕمٜمل أهٚمف ُمٝمٜم٦م ذم يٙمقن ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من

 .اًمّمالة

 واعمخٚمص وصححف 534/  5 واًمؽمُمذي 438/  9و 329/  2 اًمٌخ٤مري رواه

 ذم ورواه. 566/  3 ؾمٕمد واسمـ 3/  66 اعمخٚمّمٞم٤مت ُمـ اًم٤ًمدس ُمـ اًمث٤مًم٨م ُمـ

 :سمٚمٗمظ قمٜمٝم٤م أظمرى ـمريؼ ُمـ 383/  2 اًمِمامئؾ

 ش.ٟمٗمًف وخيدم ؿم٤مشمف وحيٚم٥م صمقسمف يٗمكم اًمٌنم ُمـ سمنما  يم٤من»
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 .وٕمػ سمٕمْمٝمؿ وذم ٞمحاًمّمح رضم٤مل ورضم٤مًمف

 إطم٤مدي٨م ؾمٚمًٚم٦م» ذم طم٘م٘متف يمام ىمقي سمًٜمد اًمِم٤مومٕمل سمٙمر وأبق أمحد رواه ًمٙمـ

 .اًمتقومٞمؼ وزم واهلل 671 رىمؿش اًمّمحٞمح٦م

 (286 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمعكم احلور ودفماء اظممذية ايمزوصمة

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

ة شم١مذي ٓ»  شم١مذيف ٓ :اًمٕملم احلقر ُمـ زوضمتف ىم٤مًم٧م إٓ اًمدٟمٞم٤م ذم زوضمٝم٤م اُمرأ

 .شإًمٞمٜم٤م يٗم٤مرىمؽ أن يقؿمؽ دظمٞمؾ، قمٜمدك هق وم٢مٟمام اهلل، ىم٤مشمٚمؽ

 [.سمف شمرمجٜم٤مه سمام اإلُم٤مم شمرمجف]

 (.334/ 4/4) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمزوصمة فمممة إضمسان وصموب

 :اًمزوضم٦م قمنمة إطم٤ًمن وضمقب -

 وٓ - طمرم ومٞمام ٓ - هل٤م اهلل أطمؾ ومٞمام وي٤ًميره٤م قمنمهت٤م حيًـ أن قمٚمٞمف وجي٥م

 :أطم٤مدي٨م ذًمؽ وذم اًمًـ طمديث٦م ٤مٟم٧ميم إذا ؾمٞمام

 ش.ٕهكم ظمػميمؿ وأن٤م ٕهٚمف ظمػميمؿ ظمػميمؿ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :األول

 ظمػما  سم٤مًمٜم٤ًمء واؾمتقصقا  أٓ»...  :اًمقداع طمج٦م ظمٓم٦ٌم ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :ايمثاين

 (3)ُمٌٞمٜم٦م سمٗم٤مطمِم٦م ي٠متلم أن إٓ ذًمؽ همػم ؿمٞمئ٤م ُمٜمٝمـ متٚمٙمقن ًمٞمس قمٜمديمؿ قمقان وم٢مهنـ

                                                           

 ":اًمٜمٝم٤مي٦م" وذم فم٤مهرة: أي ( 3)

 ".وإومٕم٤مل إىمقال ُمـ وم٤مطمِم٦م ومٝمل ىمٌٞمح٦م ظمّمٚم٦م ويمؾ"

 = :طم٤مؿمٞمتف ذم اًمًٜمدي ىم٤مل وًمذا
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 ومال أـمٕمٜمٙمؿ وم٢من ُمؼمح همػم رضسم٤م رضسمقهـوا اعمْم٤مضمع ذم وم٤مهجروهـ ومٕمٚمـ وم٢من

 طم٘مٙمؿ وم٠مُم٤م طم٘م٤م قمٚمٞمٙمؿ وًمٜم٤ًمئٙمؿ طم٘م٤م ٟم٤ًمئٙمؿ قمغم ًمٙمؿ إن إٓ. ؾمٌٞمال قمٚمٞمٝمـ شمٌٖمقا 

 أٓ شمٙمرهقن عمـ سمٞمقشمٙمؿ ذم ي٠مذن وٓ شمٙمروهـ ُمـ ومرؿمٙمؿ يقـمئـ ومال ٟم٤ًمئٙمؿ قمغم

 ش.وـمٕم٤مُمٝمـ يمًقهتـ ذم إًمٞمٝمـ حتًٜمقا  أن قمٚمٞمٙمؿ وطم٘مٝمـ

 ظمٚم٘م٤م ُمٜمٝم٤م يمره إن ُم١مُمٜم٦م ُم١مُمـ يٌٖمض ٓ أي يٗمرك ٓ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :ايمثايمث

 ش.آظمر ُمٜمٝم٤م ريض

 ظمٞم٤مرهؿ وظمٞم٤مرهؿ ظمٚم٘م٤م أطمًٜمٝمؿ إيامٟم٤م اعم١مُمٜملم أيمٛمؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف :ايمرازمع

 ش.ًمٜم٤ًمئٝمؿ

 واحلٌِم٦م] ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل دقم٤مين» :ىم٤مًم٧م قمٜمٝم٤م اهلل ريض قم٤مئِم٦م قمـ :اخلامس

 أن أتحٌلم (3)! محػماء ي٤م: ]»زم وم٘م٤مل[ قمٞمد يقم ذم[ ]اعمًجد ذم سمحراهبؿ يٚمٕمٌقن

 إًمٞمٝمؿ ٕنٔمر ُمٜمٙمٌٞمف زم ومٓم٠مـم٠م[ وراءه وم٠مىم٤مُمٜمل[.ٟمٕمؿ: وم٘مٚم٧مش إًمٞمٝمؿ؟ شمٜمٔمري

 وذم ُمٜمٙمٌٞمف ومقق ُمـ ومٜمٔمرت[ ظمده إمم وضمٝمل وأؾمٜمدت قم٤مشم٘مف قمغم ذىمٜمل ومقوٕم٧م]

 :ي٘مقل وهق] وقم٤مشم٘مف أذٟمف سملم ُمـ: رواي٦م

 ٕنٔمر ٓ: وم٠مىمقل ؟شؿمٌٕم٧م ُم٤م! قم٤مئِم٦م ي٤م: »ي٘مقل ومجٕمؾش[ أرومدة سمٜمل ي٤م دوٟمٙمؿ»

 .ؿمٌٕم٧م طمتك[ قمٜمده ًمتلُمٜمز

: ىم٤مل ُمٚمٚم٧م إذا طمتك: ]رواي٦م وذم[ ـمٞم٤ٌم اًم٘م٤مؾمؿ أب٤م: يقُمئذ ىمقهلؿ وُمـ: ىم٤مًم٧م

: ىم٤مل صمؿ زم وم٘م٤مم شمٕمجؾ ٓ: ىمٚم٧م: ]أظمرى وذمش وم٤مذهٌل: »ىم٤مل ٟمٕمؿ ىمٚم٧مش طمًٌؽ؟»

 اًمٜمٔمر طم٥م يب ُم٤م: ىم٤مًم٧م[ ىمدُمٞمف سملم يرواح رأجتف وًم٘مد] شمٕمجؾ ٓ: ىمٚم٧مش طمًٌؽ؟»

 ىمدر وم٤مىمدروا[ ]ضم٤مري٦م وأن٤م] ُمٜمف وُمٙم٤مين زم ُم٘م٤مُمف اًمٜم٤ًمء يٌٚمغ أن أطم٧ٌٌم وًمٙمـ إًمٞمٝمؿ

 اًمٜم٤مس ومتٗمرق قمٛمر ومٓمٚمع: ىم٤مًم٧م[ ]اًمٚمٝمق قمغم احلريّم٦م اًمًـ احلديث٦م[ اًمٕمرسم٦م] اجل٤مري٦م

                                                           

 همػم رضسم٤م ىمقًمف يٜم٤مؾم٥م ٓ إذ اًمزٟم٤م ٓ واًمٞمد سم٤مًمٚم٤ًمن وأهٚمف اًمزوج وإيذاء اخلٚمؼ وؿمٙم٤مؾم٦م اًمٜمِمقز: واعمراد" 

يِت : ▬شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف اعمالئؿ قه وهذا ُمؼمح َـّ  خَت٤َموُمقنَ  َواًمالَّ  وم٢من هل٤م يم٤مًمتٗمًػم هذا قمغم وم٤محلدي٨م أي٦م♂ ُٟمُِمقَزُه

د  ".اًمِمديد ٓ اعمتقؾمط اًميب هق ومٞمٝم٤م سم٤مًميب اعمرا

 ".اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم يمذا اًمٌٞم٤مض يريد احلٛمراء شمّمٖمػم ( 3)



 248   ُم٤ًمئؾ ذم اًمٕمنمة اًمزوضمٞم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ش[ قمٛمر ُمـ ومروا واجلـ اإلٟمس ؿمٞم٤مـملم رأج٧م: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٘م٤مل واًمّمٌٞم٤من قمٜمٝم٤م

 ش[.ومًح٦م ديٜمٜم٤م ذم أن هيقد ًمتٕمٚمؿ: »يقُمئذ ملسو هيلع هللا ىلص ىم٤مل: قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م]

 وذم ظمٞمؼم أو شمٌقك همزوة ُمـ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىمدم» :ىم٤مًم٧م أجْم٤م قمٜمٝم٤م :يمسادسا

 هذا ُم٤م: »وم٘م٤مل ًمٕم٥م ًمٕم٤مئِم٦م سمٜم٤مت قمـ اًمًؽم ٟم٤مطمٞم٦م ومٙمِمٗم٧م ريح ومٝم٧ٌم ؾمؽم ؾمٝمقهت٤م

 اًمذي هذا ُم٤م: »وم٘م٤مل رىم٤مع ُمـ ضمٜم٤مطم٤من ًمف ومرؾم٤م سمٞمٜمٝمـ ورأى سمٜم٤ميت: ىم٤مًم٧مش قم٤مئِم٦م؟

: ىم٤مل ضمٜم٤مطم٤من: ىم٤مًم٧م شقمٚمٞمف؟ اًمذي هذا وُم٤م: »ىم٤مل ومرس: ىم٤مًم٧مش وؾمٓمٝمـ؟ أرى

: ىم٤مًم٧مش أضمٜمح٦م؟ هل٤م ظمٞمال ًمًٚمٞمامن أن ؾمٛمٕم٧م أُم٤م: »ىم٤مًم٧مش ضمٜم٤مطم٤من؟ ًمف ومرس»

 ش.ٟمقاضمذه رأج٧م طمتك ومْمحؽ

 ضم٤مري٦م وهل ؾمٗمره ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُمع يم٤مٟم٧م أهن٤م :أجْم٤م قمٜمٝم٤م :ايمسازمع

: ىم٤مل صمؿ[ ومت٘مدُمقا ش ]شم٘مدُمقا : »ٕصح٤مسمف وم٘م٤مل[ (3)أبدن ومل اًمٚمحؿ أمحؾ مل: ىم٤مًم٧م]

 وم٘م٤مل ؾمٗمر ذم ُمٕمف ظمرضم٧م سمٕمد يم٤من ومٚمامش رضمكم قمغم ومًٌ٘متف وم٤ًمسم٘متف سم٘مؽأؾم٤م شمٕم٤مزم»

ش اًمٚمحؿ محٚم٧م وىمد يم٤من اًمذي وٟمًٞم٧م أؾم٤مسم٘مؽ شمٕم٤مزم: »ىم٤مل صمؿش شم٘مدُمقا : »ٕصح٤مسمف

: وم٘م٤مل احل٤مل؟ هذه قمغم وأن٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ي٤م أؾم٤مسم٘مؽ يمٞمػ: وم٘مٚم٧م[ وسمدٟم٧م]

 ش.ًٌ٘م٦ماًم سمتٚمؽ هذه: »ىم٤مل[ و يْمحؽ ضمٕمؾ]ومـ ومًٌ٘مٜمل وم٤ًمسم٘متفش ًمتٗمٕمٚمـ»

 ُمٜمف وم٠مذب سم٤مإلٟم٤مء ًمٞم١مشمك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يم٤من إن» :ىم٤مًم٧م أجْم٤م قمٜمٝم٤م :ايمثامن

 صمؿ ُمٜمف ومآيمؾ اًمٕمرق ٔظمذ يمٜم٧م وإن ذم ُمقوع قمغم وم٤مه ومٞمْمع ي٠مظمذه صمؿ طم٤مئض وأن٤م

 ش.ذم ُمقوع قمغم وم٤مه ومٞمْمع ي٠مظمذه

 يمؾ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مٓ قمٛمػم سمـ وضم٤مسمر اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ :ايمتاؽمع

 اًمرضمؾ ُمالقم٦ٌم[: ظمّم٤مل] أرسمع إٓ وًمٕم٥م وؾمٝمق[ ًمٖمق] ومٝمق اهلل ذيمر ومٞمف ًمٞمس رء

 ش.اًم٤ًٌمطم٦م اًمرضمؾ وشمٕمٚمٞمؿ اًمٖمرولم سملم وُمِمٞمف ومرؾمف اًمرضمؾ وشم٠مدي٥م اُمرأتف

 (269 ص اًمزوم٤مف آداب)

                                                           

 هق اعمٕمٜمك وهذا واًمًٛمٜم٦م اًمٚمحؿ يمثرة وهل اًمٌداٟم٦م ُمـ وسم٤مًمتخٗمٞمػ وأؾمـ يمؼم سمٛمٕمٜمك وم٤ٌمًمتِمديد وسمدن سمدن ( 3)

 .3/317" اًمٜمٝم٤مي٦م" اٟمٔمر سم٤مًمًٞم٤مق إًمٞمؼ



 الزًجني إىل ًصاٍا





 233 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وص٤مي٤م إمم اًمزوضملم 

 اهلل زمطافمة ايمتـاصح

 :اًمزوضملم أويص[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

ٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم اًمث٤مسمت٦م أطمٙم٤مُمف واشم٤ٌمع وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل سمٓم٤مقم٦م ويتٜم٤مصح٤م يتٓم٤موقم٤م أن  واًًم

 يَم٤منَ  َوَُم٤م: ▬وضمؾ قمز ىم٤مل وم٘مد ُمذه٤ٌم أو اًمٜم٤مس قمغم همٚم٧ٌم قم٤مدة أو شم٘مٚمٞمدا قمٚمٞمٝم٤م ي٘مدُم٤م وٓ

ـٍ  ١ُْمُِم
ِ
ُ  ىم٣ََم  إَِذا ُُم١ْمُِمٜم٦َمٍ  َوٓ عم ةُ  هَلُؿُ  يَُٙمقنَ  أَنْ  أَُْمراً  َوَرؾُمقًمُفُ  اّللَّ ػَمَ

ـْ  اخْلِ ـْ  أَُْمِرِهؿْ  ُِم َ  يَْٕمصِ  َوَُم  اّللَّ

ٌِٞمٜم٤مً  َوالًٓ  َوؾَّ  ومََ٘مدْ  َوَرؾُمقًمَفُ  طمزاب♂ ]ُُم  [.56: ٕا

 (278 ص اًمزوم٤مف آداب)

 زمايمطافمات االيمتزام

 اهلل ومرض سمام اًم٘مٞم٤مم ُمٜمٝمام واطمد يمؾ يٚمتزم أن: اًمزوضملم أويص[: اإلُم٤مم ىم٤مل]

 شم٤ًموي أن - ُمثال - اًمزوضم٦م شمٓمٚم٥م ومال أظمر دم٤مه واحل٘مقق اًمقاضم٤ٌمت ُمـ قمٚمٞمف

 اًمًٞم٤مدة ُمـ قمٚمٞمٝم٤م سمف شمٕم٤ممم اهلل ومْمٚمف ُم٤م اًمرضمؾ يًتٖمؾ وٓ طم٘مقىمف مجٞمع ذم اًمرضمؾ

 :وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل وم٘مد طمؼ سمدون وييهب٤م ومٞمٔمٚمٛمٝم٤م واًمري٤مؾم٦م

َـّ ▬ َـّ  اًمَِّذي ُِمثُْؾ  َوهَلُ ضَم٤ملِ  سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  قَمَٚمٞمِْٝم َـّ  َوًمِٚمرِّ ُ  َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم  ♂طَمِٙمٞمؿٌ  قَمِزيزٌ  َواّللَّ

 .[ 228: اًمٌ٘مرة]

ضَم٤مُل اًم▬  :وىم٤مل اُُمقنَ  رِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ َؾ  سماَِم  اًمٜمِّ ُ  وَمْمَّ  َأنَْٗمُ٘مقا  َوسماَِم  سَمْٕمضٍ  قَمغَم  سَمْٕمَْمُٝمؿْ  اّللَّ

ـْ  هِلِؿْ  ُِم ٤محِل٤َمُت  َأُْمَقا ُ  طَمِٗمظَ  سماَِم  ًمِْٚمَٖمٞم٥ِْم  طَم٤مومَِٔم٤مٌت  ىَم٤مٟمَِت٤مٌت  وَم٤مًمّمَّ يِت  اّللَّ  خَت٤َموُمقنَ  َواًمالَّ

ـّ  َـّ  (3)ُٟمُِمقَزُه َـّ  وَمِٕمُٔمقُه َـّ  اعْمََْم٤مضِمعِ  ذِم  َواْهُجُروُه سُمقُه  شَمٌُْٖمقا  وَمال َأـَمْٕمٜمَُٙمؿْ  وَم٢ِمنْ  َوارْضِ

َـّ  َ  إِنَّ  (2)ؾَمٌِٞمالً  قَمَٚمٞمِْٝم  [ .54: اًمٜم٤ًمء] ♂يَمٌػِماً  قَمٚمِٞم٤ّمً  يَم٤منَ  اّللَّ

                                                           

 :يمثػم اسمـ ىم٤مل اًمٓم٤مقمٜم٦م قمـ ظمروضمٝمـ: أي ( 3)

ة آرشمٗم٤مع هق واًمٜمِمقز"  ".قمٜمف اعمٕمرو٦م ُٕمره اًمت٤مريم٦م زوضمٝم٤م قمغم اعمرشمٗمٕم٦م هل اًمٜم٤مؿمز وم٤معمرأ

ة أـم٤مقم٧م إذا: أي ( 2)  وًمٞمس ذًمؽ سمٕمد قمٚمٞمٝم٤م ًمف ؾمٌٞمؾ ومال ُمٜمٝم٤م ًمف اهلل أب٤مطمف مم٤م ُمٜمٝم٤م يريده ُم٤م مجٞمع ذم زوضمٝم٤م اعمرأ

َ  إِنَّ : ▬وىمقًمف هجراهن٤م وٓ رضهب٤م ًمف  ؾم٥ٌم همػم ُمـ اًمٜم٤ًمء قمغم سمٖمقا  إذا ًمٚمرضم٤مل هتديد♂ يَمٌػِماً  قَمٚمِّٞم٤مً  يَم٤منَ  اّللَّ

 ".يمثػم اسمـ شمٗمًػم" ذم يمذا. قمٚمٞمٝمـ وسمٖمك فمٚمٛمٝمـ ممـ ُمٜمت٘مؿ وهق وًمٞمٝمـ اًمٙمٌػم اًمٕمكم اهلل وم٢من



 232   إمم اًمزوضملموص٤مي٤م    ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أطمدٟم٤م زوضم٦م طمؼ ُم٤م! اهلل رؾمقل ي٤م: قمٜمف اهلل ريض طمٞمدة سمـ ُمٕم٤موي٦م ىم٤مل وىمد

 وٓ (3)اًمقضمف شم٘مٌح وٓ ايمتًٞم٧م ذاإ وشمٙمًقه٤م ـمٕمٛم٧م إذا شمٓمٕمٛمٝم٤م أن: »ىم٤مل قمٚمٞمف؟

 طمؾ سمام إٓ (5)سمٕمض إمم سمٕمْمٙمؿ أوم٣م وىمد يمٞمػ (2)اًمٌٞم٧م ذم إٓ هتجر وٓ] شميب

 [ش.قمٚمٞمٝمـ

 ويمٚمت٤م - اًمرمحـ يٛملم قمغم ٟمقر ُمـ ُمٜم٤مسمر قمغم اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم اعمً٘مٓمقن: »ملسو هيلع هللا ىلص وىم٤مل

 ش.وًمقا  وُم٤م وأهٚمٞمٝمؿ طمٙمٛمٝمؿ ذم يٕمدًمقن اًمذيـ - يٛملم يديف

 ُم٤م - وقم٤مؿم٤م ـمٞم٦ٌم طمٞم٤مة وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أطمٞم٤ممه٤م سمف قمٛمالو ذًمؽ قمروم٤م مه٤م وم٢مذا

ـْ : ▬وضمؾ قمز ىم٤مل وم٘مد وؾمٕم٤مدة هٜم٤مء ذم - ُمٕم٤م قم٤مؿم٤م ـْ  َص٤محِل٤مً  قَمِٛمَؾ  َُم  ُأنْثَك َأوْ  َذيَمرٍ  ُِم

ـٌ  َوُهقَ  ٦ٌَمً  طَمٞم٤َمةً  وَمَٚمٜمُْحٞمِٞمَٜمَّفُ  ُُم١ْمُِم ـِ  َأضْمَرُهؿْ  َوًَمٜمَْجِزَيٜمَُّٝمؿْ  ـَمٞمِّ ًَ ♂ ُٚمقنَ َيْٕمٛمَ  يَم٤مُٟمقا  َُم٤م سم٠ِمطَْم

 [.97: اًمٜمحؾ]

 (278 ص اًمزوم٤مف آداب)

 ايمزوصمة إلم اإلضمسان وصموب

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 أُمٝم٤مشمٙمؿ وم٢مهنـ ظمػما  سم٤مًمٜم٤ًمء يقصٞمٙمؿ اهلل إن ظمػما، سم٤مًمٜم٤ًمء يقصٞمٙمؿ اهلل إن»

ة يتزوج اًمٙمت٤مب أهؾ ُمـ اًمرضمؾ إن وظم٤مٓشمٙمؿ، وسمٜم٤مشمٙمؿ  اخلٞمط يداه٤م يٕمٚمؼ وُم٤م اعمرأ

 .ش[هرُم٤م يٛمقشم٤م طمتك] ٌفص٤مطم قمـ ُمٜمٝمام واطمد يرهم٥م ومام

 [:اإلمام ومال]

 ىم٤مل»: شاًمٜمٝم٤مي٦م» ذم. ووم٘مره٤م ؾمٜمٝم٤م صٖمر قمـ يمٜم٤مي٦م شاخلٞمط يداه٤م يٕمٚمؼ وُم٤م»: قًمفىم

 طم٨م واعمراد. هرُم٤م يٛمقشم٤م طمتك قمٚمٞمٝم٤م ومٞمّمؼم روم٘مٝم٤م، وىمٚم٦م صٖمره٤م ُمـ ي٘مقل: احلريب

                                                           

 .اًمقضمف همػم ذم اًمٚمزوم قمٜمد ييب وإٟمام اًمقضمف: يٕمٜمل" شميب وٓ: "وىمقًمف. وضمٝمؽ اهلل ىمٌح: شم٘مؾ ٓ: أي ( 3)

 .5/26/3" اًمًٜم٦م ذح" ذم يمذا أظمرى دار إمم حتقهل٤م أو قمٜمٝم٤م شمتحقل وٓ اعمْمجع ذم إٓ هتجره٤م ٓ: أي ( 2)

 أي٦م سيح هق يمام ٟمِمقزهـ سم٥ًٌم جرواهل اًميب ُمـ يٕمٜمل" قمٚمٞمٝمـ طمؾ هق سمام إٓ: "وىمقًمف. اجلامع يٕمٜمل ( 5)

 .اعمت٘مدُم٦م



 235 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   وص٤مي٤م إمم اًمزوضملم 

 ذًمؽ يٗمٕمٚمقن اًمٙمت٤مب أهؾ أن أي. قمٚمٞمٝمـ واًمّمؼم سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمقصٞم٦م قمغم أصح٤مسمف

 أُم٤م ُمٌدل، سمديـ وًمق وشمديـ ظمٚمؼ قمغم يم٤مٟمقا  طملم ُمٜمٝمؿ ذًمؽ يم٤من :ىمٚم٧م. شئٝمؿسمٜم٤ًم

 !!قمٚمٜم٤م واًمٚمقاط سمؾ اًمزٟمك ويٌٞمحقن اًمٓمالق، ُمـ اهلل أطمؾ ُم٤م حيرُمقن ومٝمؿ اًمٞمقم

 (.874/ 6/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمزوصمة فمعم اظمباح ايمؽذب ضمدود

 قمكم ؾه اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم رضمؾ ضم٤مء» :ي٤ًمر سمـ قمٓم٤مء ىم٤مل

 اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل اًمٙمذب، اهلل حي٥م ومال ٓ،: ىم٤مل أهكم؟ قمغم أيمذب أن ضمٜم٤مح

 .شقمٚمٞمؽ ضمٜم٤مح ٓ: ىم٤مل ٟمٗمًٝم٤م، واؾمتٓمٞم٥م اؾمتّمٚمحٝم٤م

 حيتٛمؾ» :قمٞم٤مض اًم٘م٤ميض ىم٤مل ش... اُمرأتف حيدث واًمرضمؾ» وىمقًمف [:اإلمام ومال]

 ومٞمف ح٤م يمذسم٤م ٤منيم وإن وآهمت٤ٌمط، اعمح٦ٌم ُمـ ومٞمف ًمف يمام ُمٜمٝمام يمؾ سمف خيؼم ومٞمام يٙمقن أن

 يريد ٓ سمٌمء يٕمده٤م أن اعم٤ٌمح اًمٙمذب ُمـ وًمٞمس: ىمٚم٧م .شإًمٗم٦م ودوام آصالح ُمـ

 ُمـ أيمثر يٕمٜمل يمذا، سمًٕمر اًمٗمالٟمٞم٦م احل٤مضم٦م هل٤م اؿمؽمى سم٠منف خيؼمه٤م أو هل٤م، سمف يٗمل أن

 سمزوضمٝم٤م، فمٜمٝم٤م شمزء ًمٙمل ؾم٤ٌٌم ومٞمٙمقن هل٤م يٜمٙمِمػ ىمد ذًمؽ ٕن هل٤م، شمروٞم٦م اًمقاىمع

 .اإلصالح ٓ اًمٗم٤ًمد ُمـ وذًمؽ

 (.898/ 4/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 زوصمفا إذن زمدون اخلاص زمامهلا ايمترصف يمؾؿرأة جيوز ال

ة ًمٞمس[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]  سم٠مذن إٓ ُم٤مهل٤م ُمـ ؿمٞمئ٤م شمٜمتٝمؽ أن ًمٚمٛمرأ

 .شزوضمٝم٤م

 ٓ اعمرأة أن قمغم يدل ُمٕمٜم٤مه ذم مم٤م إًمٞمف أذٟم٤م وُم٤م احلدي٨م وهذا  [:اإلمام ومال]

 اًمتل اًم٘مقاُم٦م مت٤مم ُمـ وذًمؽ زوضمٝم٤م، سم٢مذن إٓ هب٤م اخل٤مص سمامهل٤م شمتٍمف أن هل٤م جيقز

 - ص٤مدىم٤م ُمًٚمام يم٤من إذا - ًمٚمزوج يٜمٌٖمل ٓ وًمٙمـ قمٚمٞمٝم٤م، ًمف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ضمٕمٚمٝم٤م

 وػم ٓ ومٞمام ُم٤مهل٤م ذم اًمتٍمف ُمـ ويٛمٜمٕمٝم٤م زوضمتف، قمغم ومٞمتجؼم احلٙمؿ، هذا يًتٖمؾ أن
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 ٟمٗمًٝم٤م شمزوج أن هل٤م جيقز ٓ اًمتل ٧ماًمٌٜم وزم سمحؼ احلؼ هذا أؿمٌف وُم٤م ُمٜمف، قمٚمٞمٝمام

 ويمذًمؽ ًمٞمٜمّمٗمٝم٤م، اًمنمقمل اًم٘م٤ميض إمم إُمر رومٕم٧م أقمْمٚمٝم٤م وم٢مذا وًمٞمٝم٤م، إذن سمدون

ة ُم٤مل ذم احلٙمؿ . ُم٤مهل٤م ذم اعمنموع اًمتٍمف ُمـ ومٛمٜمٕمٝم٤م زوضمٝم٤م، قمٚمٞمٝم٤م ضم٤مر إذا اعمرأ

 ؾمقء ذم اإلؿمٙم٤مل وإٟمام ٟمٗمًف، احلٙمؿ قمغم إؿمٙم٤مل ومال. أجْم٤م يٜمّمٗمٝم٤م وم٤مًم٘م٤ميض

 .ومت٠مُمؾ. سمف اًمتٍمف

 (.426/ 2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 اخلاص ماهلا من اإلكػاق دم يمزوصمفا ايمزوصمة ؿمافمة فمدم ضمؽم

 اظمحرم دم

َتٖمؾ أو شُمٜمٗمؼ أن[ زوضمتف] ُمـ يٓمٚم٥م[ اًمزوج] :مداطمؾة ًْ  اؾمتٖمالل ذم ُم٤مهل٤م شَم

 ؟... اعمقوقع هذا خت٤مًمػ وهل ،رسمقي

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُم٤مً مت٤م يٜمٓمٌؼ هٜم٤م ٕن خت٤مًمٗمف: أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م هذا ٓ :ايمشقخ

 . اًمًٌٞمؾ هذا ذم شمٓمٞمٕمف أن هل٤م جيقز ومال ،شاخل٤مًمؼ ُمٕمّمٞم٦م ذم عمخٚمقق ـم٤مقم٦م ٓ»

 ( 11: 22: 44/ 729/ واًمٜمقر اهلدى)

 مػارومته؟ ؿمؾب هلا حيق همفل فمـكم زوصمفا أن اىمتشػت امرأة

 أنف شمٌلم اًمزواج وسمٕمد ؿم٤مسم٤مً  شمزوضم٧م سمٜم٧م ؿمٞمخٜم٤م، ي٤م ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :مداطمؾة

 واًمٜمّمػ اًمًٜم٦م وسمٕمد يتٕم٤مًم٩م، ًمٕمٚمف وٟمّمػ ؾمٜم٦م قمٚمٞمف ومّمؼمت ًمٚمٜم٤ًمء، يٜمٗمع ٓ قمٜملم

 ُمٕمف شمٌ٘مك أن وـمٚم٥م رومض ومٝمق ُمٜمف، اًمٗمراق ومٓمٚم٧ٌم قمالج، ًمف ًمٞمس سم٠منف إـم٤ٌمء أوم٤مد

 هٜم٤مك وهؾ ذًمؽ؟ شمرومض أن هل٤م ومٝمؾ اًمنمقمٞم٦م، ًمٚمٛمح٤ميمؿ اًم٘مقاٟملم طم٥ًم أظمرى ؾمٜم٦م

 إُمر؟ هذا ويقوح يٌلم اًمًٜم٦م ُمـ رء يٕمٜمل

 ُمـ أُمراً  يٌلم رء هٜم٤مك هؾ أُم٤م طمؼ، ومٚمٝم٤م طمؼ، هل٤م هؾ أُم٤م أقمٚمؿ، ٓ :ايمشقخ

 .أقمٚمؿ ٓ أنٜمل ومٕمٚمٛمل اًمًٜم٦م
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 يٕمٜمل؟ شمرومض أن احلؼ هل٤م يٕمٜمل :مداطمؾة

 .احلؼ هل٤م ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ( 11: 54: 43/ 729/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوج ؿمافمة

 ذم سمف ي٠مُمره٤م ومٞمام زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أن ظم٤مص٦م سمّمقرة اعمرأة وقمغم: اًمزوضملم أويص

 أيتلم ذم يمام اًمٜم٤ًمء قمغم اًمرضم٤مل سمف اهلل ومْمؾ مم٤م هذا وم٢من اؾمتٓم٤مقمتٝم٤م طمدود

ضَم٤مُل : ▬اًم٤ًمسم٘متلم اُُمقنَ  اًمرِّ   قَمغَم  ىَمقَّ
ِ
٤مء ًَ ضَم٤ملِ ♂ ▬اًمٜمِّ َـّ  َوًمِٚمرِّ  ضم٤مءت وىمد♂ َدَرضَم٦مٌ  قَمَٚمٞمِْٝم

ة ُم٤م سمقوقح وُمٌٞمٜم٦م اعمٕمٜمك هلذا ُم١ميمدة صحٞمح٦م يمثػمة أطم٤مدي٨م  إذا قمٚمٞمٝم٤م وُم٤م ًمٚمٛمرأ

 ًمٕمؾ سمٕمْمٝم٤م إيراد ُمـ سمد ومال قمّمتف أو وضمٝم٤مز أـم٤مقم٧م هل

رْ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٘مد زُم٤مٟمٜم٤م ًمٜم٤ًمء شمذيمػما  ومٞمٝم٤م يْمَرى وَم٢مِنَّ  َوَذيمِّ  ♂ .اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَْٗمعُ  اًمذِّ

 وزوضمٝم٤م اعمرأة شمّمؿ ٓ: رواي٦م وذم شمّمقم أن ُٓمرأة حيؾ ٓ» :األول احلديث

 ش.سم٢مذٟمف إٓ سمٞمتف ذم شم٠مذن وٓ[ رُمْم٤من همػم] سم٢مذٟمف إٓ (3)ؿم٤مهد

 ًمٕمٜمتٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م همْم٤ٌمن وم٤ٌمت شم٠متف ومٚمؿ (2)ومراؿمف إمم اُمرأتف اًمرضمؾ دقم٤م إذا» :ايمثاين

 ش.قمٜمٝم٤م يرى طمتك: »أظمرى وذمش شمرضمع طمتك أو: »رواي٦م وذمش شمّمٌح طمتك اعمالئٙم٦م

                                                           

 :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمرواي٦م حت٧م 7/333" ُمًٚمؿ ذح" ذم اًمٜمقوي ىم٤مل اًمٌٚمد ذم ُم٘مٞمؿ طم٤مرض: أي ( 3)

 ".أصح٤مسمٜم٤م سمف سح ًمٚمتحريؿ اًمٜمٝمل وهذا"

 :اًمٜمقوي ىم٤مل صمؿ إومم اًمرواي٦م وي١ميده"  اًمٗمتح"  ذم يمام اجلٛمٝمقر ىمقل وهق: ىمٚم٧م

 وٓ سمتٓمقع يٗمقشمف ومال اًمٗمقر قمغم واضم٥م ومٞمف وطم٘مف إج٤مم يمؾ ذم هب٤م آؾمتٛمت٤مع ؼطم ًمف اًمزوج أن وؾمٌٌف"

 ".اًمؽماظمل قمغم سمقاضم٥م

 هق ومٞمام إـم٤مقمتف قمٚمٞمٝم٤م جي٥م أن وم٤ٌمٕومم ُمٜمٝم٤م ؿمٝمقشمف ىمْم٤مء ذم زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أن اعمرأة قمغم وضم٥م وم٢مذا: ىمٚم٧م

 ذم احل٤مومظ وىم٤مل ًمقاضم٤ٌمتوا احل٘مقق ُمـ ذًمؽ وٟمحق أههتام وصالح أوٓده٤م شمرسمٞم٦م ومٞمف مم٤م ذًمؽ ُمـ أهؿ

 ":اًمٗمتح"

 قمغم ُم٘مدم سم٤مًمقاضم٥م واًم٘مٞم٤مم واضم٥م طم٘مف ٕن سم٤مخلػم اًمتٓمقع ُمـ اعمرأة قمغم آيمد اًمزوج طمؼ أن احلدي٨م وذم"

 ".سم٤مًمتٓمقع اًم٘مٞم٤مم

 اًمتل إؿمٞم٤مء قمـ واًمٙمٜم٤مي٦م اًمٗمراش ذم يٓم٠م عمـ: أي" ًمٚمٗمراش اًمقًمد: "ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وي٘مقيف اجلامع قمـ يمٜم٤مي٦م ( 2)

 ".اًمٗمتح" ذم يمام مجرة أيب اسمـ ىم٤مًمف. واًمًٜم٦م اًم٘مرآن ذم ةيمثػم ُمٜمٝم٤م يًتحٞمك
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ة شم١مدي ٓ سمٞمده حمٛمد ٟمٗمز واًمذي» :ايمثايمث  طمؼ شم١مدي طمتك رهب٤م طمؼ اعمرأ

 [ش.ٟمٗمًٝم٤م] ُمـ متٜمٕمف مل (3)ىمت٥م قمغم وهل ٟمٗمًٝم٤م ؾم٠مخٝم٤م وًمق زوضمٝم٤م

ة شم١مذي ٓ» :ايمرازمع  ٓ: اًمٕملم احلقر ُمـ زوضمتف ىم٤مًم٧م إٓ اًمدٟمٞم٤م ذم زوضمٝم٤م اُمرأ

 ش.إًمٞمٜم٤م يٗم٤مرىمؽ أن يقؿمؽ (2)دظمٞمؾ قمٜمدك هق وم٢مٟمام اهلل ىم٤مشمٚمؽ شم١مذيف

 :ىم٤مًم٧م قمٛمتل طمدصمتٜمل: ىم٤مل حمّمـ سمـ طمّملم قمـ :اخلامس

: ىمٚم٧م» ٕمؾ؟سم أذات هذه أي:شوم٘م٤مل احل٤مضم٦م سمٕمض ذم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أتٞم٧م»

 أجـ[ وم٤مٟمٔمري: »]ىم٤مل قمٜمف قمجزت ُم٤م إٓ: (5)آخقه ُم٤م: ىم٤مًم٧م» ًمف؟ أن٧م يمٞمػ:شىم٤مل ٟمٕمؿ

 ش.وٟم٤مرك ضمٜمتؽ هق وم٢مٟمام ُمٜمف؟ أن٧م

 ُمـ دظمٚم٧م سمٕمٚمٝم٤م وأـم٤مقم٧م ومرضمٝم٤م وطمّمٜم٧م مخًٝم٤م اعمرأة صٚم٧م إذا» :ايمسادس

 ش.ؿم٤مءت اجلٜم٦م أبقاب أي

 (282 ص اًمزوم٤مف آداب)

 يمؾطبقب ايمذهاب من ايمزوصمة مـع ضمؽم

 يم٤مٟم٧م هدايتف ىمٌؾ اًمزوج هلذا وؾمٌؼ ُمريْم٦م، زوضم٦م وقمٜمده ُمٚمتزم زوج :مالايمس

 زوضمتؽ شمريد ًمٚمٓمٌٞم٥م ىمرار وآظمر ـمٌٞم٥م، ُمـ أيمثر إمم هب٤م ذه٥م و ُمريْم٦م، زوضمتف

 ُمٕم٤مجل٦م ؾمتًتٛمر اًمٓمٞم٥م وىم٤مل اًمٕمٛمٚمٞم٦م، هذه قمغم اًمزوج هذا وواومؼ ضمراطمٞم٦م، قمٛمٚمٞم٦م

 اًمزوج يم٤من اًمزوضم٦م هذه إمم اعمرض رضمقع وسمٕمد وم٘مط، ؾمٜمتلم ُُمّدة إمم اعمرض هذا

 هق اهلل: هل٤م وم٘م٤مل اًمٓمٌٞم٥م، إمم أذه٥م أن أريد: اًمزوضم٦م ًمف وىم٤مًم٧م وُمتٕمّم٥م، ُمٚمتزم

                                                           

 اًمًٜم٤مم ىمدر قمغم صٖمػم رطمؾ": اًمّمح٤مح" وذم. اًمٌٕمػم إيم٤مف": اًم٘مت٥م" و" اًم٘مت٥م": "اًمٚم٤ًمن" ذم رطمؾ: أي ( 3)

 ":اًمٜمٝم٤مي٦م" وذم

 ههذ ذم آُمتٜم٤مع يًٕمٝمـ ٓ وأنف أزواضمٝمـ ُمٓم٤موقم٦م قمغم هلـ احل٨م وُمٕمٜم٤مه ًمٖمػمه يم٤مإليم٤مف ًمٚمجٛمؾ اًم٘مت٥م"

 ". همػمه٤م؟ ذم ومٙمٞمػ احل٤مل

 ".واًمٜمزيؾ اًمْمٞمػ: اًمدظمٞمؾ": "اًمٜمٝم٤مي٦م" ذم ( 2)

 .وظمدُمتف ـم٤مقمتف ذم أىمٍم ٓ: أي ( 5)
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 ُمـ سمٌمء أصٞم٧ٌم اًمزوضم٦م هذه ومٚمق اًمٓمٌٞم٥م، إمم ُمٕمؽ أذه٥م أىمدر وٓ اًمِم٤مذم،

 اًمٓمٌٞم٥م؟ قمٜمد ظمذه٤م أ ُم٤م إذا ذٟم٥م اًمزوج هذا قمغم هؾ ُمٕمٝم٤م، يٓمقل ىمد اعمرض

 اًمٓمٌٞم٥م حيٙمؿ ُمرض يم٤من إذا آظمر، إمم ُمرض ُمـ إُمر خيتٚمػ اجلقاب :ايمشقخ

ة يٕمرض ىمد ُمرض أنف اعمًٚمؿ  طمٞمٜمئذٍ  ومٞمٙمقن قمٛمٚمٞم٦م إضمراء ُمـ ٓسمد وأنف ًمٚمٝمالك، اعمرأ

 .قم٤مرض هل٤م قمرض إذا ومٞمام قمٜمٝم٤م ُم١ًمول اًمزوج

 ُمٜمف، اعمرأة هذه قمغم ظمٓمقرة ٓ ُمرض هذا سم٠منف حيٙمؿ اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م يم٤من إذا أُم٤م 

 قمقرة قمـ يمِمػ شمتٓمٚم٥م واعمٕم٤مجل٦م رضمؾ، اعمرض ذاهل اعمٕم٤مًم٩م يم٤من إذا ؾمٞمام وٓ

 احل٤مًم٦م هذه ذم اعمٕم٤مجل٦م، سميورة اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م طمٙمؿ إذا إٓ جيقز، ٓ ومحٞمٜمئذٍ  اعمرأة،

 اعمٕمروف اعمًٚمؿ اًمٓمٌٞم٥م إمم اٟمت٘مؾ وإٓ ومٌٝم٤م وضمدت وم٢من اًمٓمٌٞم٦ٌم، قمـ ويٗمتش يٌح٨م

 .ظمٚم٘مف سمِحًـ

 هذه واحل٤مًم٦م وم٤مًمزوج اًمزوضم٦م، قمغم رضر ُمٜمف ُيـْخَِمك ىمٚمٜم٤م يمام اعمرض يم٤من وم٢من 

 .ُم١ًمول

 أن  اًمتزاُمف ذم ص٤مدىم٤مً  يم٤من إذا اًمتزاُمف، ٟمت٤مئ٩م ومٛمـ ىم٤مل، يمام ُمٚمتزُم٤مً  ومٕمالً  يم٤من وإذا 

 اهلل وم٢من اهلل، قم٤ٌمد شمداووا: »سم٘مقًمف اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمف أُمر ذم وضمؾ قمز اهلل طمٙمؿ يتٌٜمك

 ش.دواء ًمف وأنزل إٓ داء ُيٜمِْزل مل

 َأَخـؿَّ  اًمذي اعمرض هذا قمـ احل٤مذق اعمًٚمؿ ًمٓمٌٞم٥ما ي٠ًمل أن اًمزوج هذا ومٕمغم

 أن ومقراً  ومٕمٚمٞمف ُيـخِمك، اجلقاب يم٤من وم٢من ٓ، أم ُمٜمف قمٚمٞمٝم٤م ُيـخِمك هؾ اًمزوضم٦م، سمتٚمؽ

 .اًمٓمٌٞم٥م إمم وإٓ وضمدت إن ىمٚمٜم٤م يمام اًمٓمٌٞم٦ٌم إمم ي٠مظمذه٤م

 (11: 21: 38/ 347/ واًمٜمقر اهلدى)

 يمؾتدريس زماخلروج يمزوصمته ايمرصمل ؽمامح ضمؽم

 سمٚم٤ٌمس ًمٚمتدريس خترج أن ًمزوضمتف يًٛمح هؾ اًمرضمؾ، جيقز هؾ :مداطمؾة

   ذقمل؟
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 وهؾ اًمتدريس؟ ُمٙم٤من أجـ يٜم٘مّمف، ًمٙمـ سم٠مس، ٓ يم٤مُمؾ هٜم٤م إذا اًم١ًمال :ايمشقخ

  ٓ؟ أم اًمرضم٤مل شُمـخ٤مًمط

 . اًمرضم٤مل شُمـخ٤مًمط ٓ :مداطمؾة

  شُمـخ٤مًمط؟ ٓ :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  سمٜم٤مت؟ ُمدرؾم٦م هل: يٕمٜمل :ايمشقخ

 . سمٜم٤مت رؾم٦مُمد ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  اًمرضم٤مل؟ ي٠متٞمٝمـ وٓ :ايمشقخ

 . اًمرضم٤مل ي٠متٞمٝمـ وٓ :مداطمؾة

  هق؟ يمٞمػ اعمٕم٤مش وًمٙمـ ومٞمجقز، اًم٘مٞمقد هبذه يم٤من إذا :ايمشقخ

 ٟمٕمؿ؟ :مداطمؾة

  راشمٌٝم٤م؟ ُمٕم٤مؿمٝم٤م :ايمشقخ

 . اًمقزارة ُمـ :مداطمؾة

 راشمٌٝم٤م؟ :ايمشقخ

 . اًمقزارة ُمـ :مداطمؾة

 . اًم١ًمال هذا ًمٞمس ٓ :ايمشقخ

  ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  هق؟ أو أن٧م أم هل سمف يتٛمتع ُمـ راشمٌٝم٤م، :شقخايم

 . وزوضمٝم٤م هل :مداطمؾة

 .وزوضمٝم٤م هل :ايمشقخ
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 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  راوٞم٦م؟ وهل :ايمشقخ

 . راوٞم٦م وهل :مداطمؾة

  أوٓد؟ هل٤م ًمٙمـ اًمنموط، هبذه سمذًمؽ سم٠مس ٓ! ـمٞم٥م :ايمشقخ

 . أوٓد هل٤م :مداطمؾة

  ؿم١موهنؿ؟ قمغم ي٘مقم ُمـ :ايمشقخ

  .ـمٌٕم٤مً  اًمقاًمد :مداطمؾة

 . أي٦م اٟمٕمٙم٧ًم هٜم٤م :ايمشقخ

  ح٤مذا؟ :مداطمؾة

ًمد :ايمشقخ  اًمٜمٔم٤مم قمٙمًتؿ وم٤مٔن داظمٚمٞم٦م، وزيرة واًمزوضم٦م ظم٤مرضمٞم٦م، وزير اًمقا

 . اإلهلل

 !اهلل ؾمٌح٤من :مداطمؾة

 يٓمٌخ اًمزوج هق اًمذي اخل٤مرضمٞم٦م، وزير يّمٌح يقم ي٠ميت ظم٤مئػ أن٤م: يٕمٜمل :ايمشقخ

 . اخل٤مرضمٞم٦م وزيرة هل شمّمٌح وشُمَٕمٚمِّؿ، خترج اًمتل وهل ويٙمٜمس،

 . اًمداظمٚمٞم٦م وزير يٌ٘مك وهق :مداطمؾة

 . جيقز ٓ اإلهلل، ًمٚمٜمٔم٤مم ىمٚم٥م هذا ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 . جيقز ٓ :مداطمؾة

 ظمٚم٘مف ذم وهلل سم٤مًمٕم٘مؿ، اسمُتكم ىمد يم٤من أو اًمزواج، أول ذم يم٤من ًمق أُم٤م :ايمشقخ

 . وطمٙمؿ ؿم١مون

 !اهلل ؾمٌح٤من :مداطمؾة
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 أُم٤م اًمٌٜم٤مت، هب٤م اهلل ٜمٗمعومٞم اًمرضم٤مل خت٤مًمط وٓ ُمٚمتزُم٦م، ُمتحج٦ٌم وهل :ايمشقخ

ؼ أن اًمرضمؾ قمغم وجي٥م أوٓده٤م، شمرسمٞم٦م قمغم شم٘مقم أن ومٞمج٥م أوٓد، هل٤م وهٜم٤مك  ُيـَح٘مِّ

 رب ىم٤مل وًمذًمؽ ًمٚمرضم٤مل، وًمٞمس ًمٚمٜم٤ًمء اًمدار اًمدار، ظم٤مرج سمٕمٛمؾ ي٘مقم سم٠من وزارشمف،

 . اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤معملم

  ىم٤مل؟ ُم٤مذا :مداطمؾة

َـّ  ذِم  َوىَمْرنَ ▬ :ايمشقخ ـَ  َوٓ سُمٞمُقشمُِٙم ضْم َج  شَمؼَمَّ [ 55:إطمزاب♂ ]إُومَم  اجْل٤َمِهٚمِٞم٦َّمِ  شَمؼَمُّ

 اجل٤مهٚمٞم٦م شمؼمج وشمتؼمج خترج ٓ وم٘مد يٜمٗمٙم٤من، وىمد يتالزُم٤من ىمد طمٙمامن، ومٞمٝم٤م وأي٦م

٦م طم٤مضم٦م سمدون أو رضورة سمدون خترج وًمٙمٜمٝم٤م إومم، حَّ
 .ُُمٚمِ

 اًمٜم٤ًمء ذم صؾإ: اعمح٘م٘ملم اًم٤ًمًمٗملم اًمٕمٚمامء سمٕمض ي٘مقل يمام اعمرأة ذم وم٤مٕصؾ 

 سمٕمض ومٞمف اًمذي اًم١ًمال هذا ذم أي٦م شمٜمٕمٙمس وأن اًمؼُموز، اًمرضم٤مل وذم اجلٚمقس

 اًمدوائر ذم َيْٕمَٛمٚمـ طمٞم٨م اًمٞمقم، اًمٜم٤ًمء ُمـ يمثػم واىمع قمـ ومْمالً  اًمٓمٞم٦ٌم، اعمقاصٗم٤مت

 .اًمنمع ظمالف يمٚمف وهذا واعمّم٤مٟمع، اعمٕم٤مُمؾ وذم

 قمـ وَمتِّش وأن٧م دارك، شمٚمزم أن وَمُٛمره٤م وزوضمؽ، ٟمٗمًؽ قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م إن: إذاً 

ٌَٚمِّغ سم٠من ُأيَمٚمِّٗمؽ وأن٤م ومٌٚمٖمف، ًمؽ ص٤مطم٥م قمـ شم٠ًمل يمٜم٧م وإن ًمؽ، قمٛمؾ  ؾمٛمٕم٧م، ُم٤م شُم

 . اًمٌالغ إٓ قمٚمٞمٜم٤م وُم٤م

 . وسمريم٤مشمف اهلل ورمح٦م اًمًالم وقمٚمٞمٙمؿ :مداطمؾة

 (11: 38: 51/   361/  واًمٜمقر اهلدى) 

 زمذيمك أمرها إن ايمسـة سمطبقق دم زوصمفا سمطقع أن اظمرأة فمعم هل

 اًمزوج أُمر ومٝمؾ واضمٌف، ًمزوضمٝم٤م اًمزوضم٦م ـم٤مقم٦م أن اعمٕمروف ُمـ ؿمٞمخٜم٤م، :ايمسائل

ٌِّؼ أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م ومٞمٝم٤م سمًٜم٦م ًمزوضمتف  قمٚمٞمٝم٤م زوضمٝم٤م ـم٤مقم٦م أن سم٤مقمت٤ٌمر اًمًٜم٦م هذه شُمَٓم

 واضمٌف؟

 . ُمٕم٤مضمزهت٤م سمذًمؽ ي٘مّمد ٓ أنف يٜمٔمر أن جي٥م ًمٙمـ يمذًمؽ، هق :ايمشقخ
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 . ـمٌٕم٤مً  ٓ، :ايمسائل

 .رسمٞمتٝم٤مشم سمذًمؽ ي٘مّمد إٟمام :ايمشقخ

 . هذا :ايمسائل

 ٓ؟ يمٞمػ جي٥م :ايمشقخ

 . جي٥م :ايمسائل

 .ُمٕمٚمقم :ايمشقخ

 (11: 23: 54/ 265/واًمٜمقر اهلدى)

 يمؾزوج اظمباح ايمتزيُّن ضمدود

ة: ي٘مقل ؾم١مال :مداطمؾة  سمذًمؽ شمريد وهل اًمٌٞم٧م، ذم ًمزوضمٝم٤م شمتجٛمؾ اعمرأ

 . مجٞمؾ سمٛمٔمٝمر أُم٤مُمف واًمٔمٝمقر زوضمٝم٤م إرو٤مء

 . اهلل ؿم٤مء ُم٤م :ايمشقخ

 ومٞمٝم٤م اؿمؽميم٧م هذه اًمتجٛمٞمؾ أنقاع أن اًمٕمٚمؿ ُمع ذًمؽ؟ ُمـ اح٤مٟمع هق ُم٤م :مداطمؾة

 يم٤من اًمقضمف ـماِلء أن ؾمٞمام وٓ سم٤مًمٙم٤مومرات، ظم٤مص٦م ًمٞم٧ًم ومٝمل واًمٙم٤مومرات، اعمًٚمامت

َـّ  وأهنـ قمٜمٝمؿ، اهلل ريض اًمّمح٤مسم٦م قمٝمد ذم ُمٕمرووم٤مً   سم٤مًمقرس، وضمقهٝمـ يٓمٚملم يُم

 اًمرد؟ اًمتٗمّمٞمؾ ٟمرضمق

ة سم٠مس ٓ :ايمشقخ  .ًمنميٕمتٝم٤م اًمزيٜم٦م هذه ذم خم٤مًمٗم٦م ٓ سمام ًمزوضمٝم٤م، ـشمتزي أن ًمٚمٛمرأ

 احلدي٨م، ذم اًمقارد هذا واًمٓمكم هل٤م، جيقز ٓ ومٝمذا خم٤مًمٗم٦م ومٞمف سمام شَمَزيَّٜم٧م إذا أُم٤م 

 .سمجقازه ٟم٘مقل أن إٓ ٟمًتٓمٞمع ٓ ـمٌٕم٤مً  ومٝمق

 وإٟمام رء، ذم اإلؾمالم ُمـ وًمٞمس أضمٜمٌل أُمر ومٝمق اًمٞمقم، اعمٕمروف اًمَٓمْٚمـل ًمٙمـ 

 ظمرضمقا  ظمرضمقا  ًَمـامَّ  صمؿ ىمٌٚمٝمؿ، ُمـ اؾمُتْٕمِٛمروا طمٞمٜمام اًمٙمٗم٤مر قمـ شمٚم٘مقه اعمًٚمٛمقن

 .سمٕمدهؿ ُمـ آصم٤مرهؿ وشمريمقا 
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 ٓ طمٞم٨م ُمـ أصم٤مر هذه ذم ٟم١ميدهؿ ٟمح٤مرهبؿ، أن ٟمريد سم٠منٜم٤م ٟمزقمؿ اًمذيـ ومٜمحـ 

 .ٟمِمٕمر وٓ ٟمدري

 زيٜم٦مٍ  وسملم اًمٙم٤مومرات، أو اًمٙمٗم٤مر قم٤مدة ُمـ هل زيٜم٦مٍ  سملم اًمتٗمريؼ ومٞمٜمٌٖمل وًمذًمؽ 

 . دمقز ٓ وشمٚمؽ ضم٤مئزة ومٝمذه سم٤معمًٚمٛملم، ظم٤مص٦م قم٤مدة إهن٤م لي٘م٤م ُم٤م أىمؾ

 .: ..( 2: 41/  35/  واًمٜمقر اهلدى)

 يمؾزوج َرضِمم ايمزوصمة أهل هل

 .ُمثالً .. ظمقاهت٤م أُمٝم٤م، ًمٚمزوج؟ َرطِمؿ اًمزوضم٦م أهؾ هؾ :ايمسمال

 طمجر اسمـ» ذيمره اًمذي وهذا أرطم٤مم، هؿ إب أىم٤مرب يمؾ: ىمقل هٜم٤مك :ايمشقخ

 ش.ًم٤ٌمريا ومتح» ذمش اًمٕمً٘مالين

 ٟم٤ًمء، ومٞمٝمؿ يٙمقن وىمد سمٜم٤مت، ومٞمٝمؿ يٙمقن ىمد إىم٤مرب ه١مٓء ؿمؽ سمال ًمٙمـ 

 أّٓ  ظمٚمقة، هٜم٤مك يٙمقن أّٓ  اًمنمقمٞم٦م، احلدود ومٞمٝم٤م ُيراقمك أن جي٥م ُمقاصٚمتٝمؿ ومحٞمٜمئذٍ 

 .ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م.. قمقرة قمـ يمِمػ هٜم٤مك يٙمقن

 أن ُمًٚمؿ، صحٞمح ذم طمديث٤مً  هٜم٤مك ٕن ومٞمٝم٤م: إؿمٙم٤مل ٓ اًمدائرة هذه وشمقؾمٞمع

 ش.أبٞمف ُودِّ  أهؾ اًمرضمؾ َيِّمؾ أن اًمؼم َأبَرَّ  ُمـ إن: »ىم٤مل اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 اعمقاصٚم٦م هذه ًمٙمـ اًمقًمد، ُمـ ُمقاصٚمتٝمؿ يٜمٌٖمل إب ووم٤مة سمٕمد إب وم٠مصدىم٤مء

 .اًمنميٕم٦م طمدود ذم شمٙمقن

 قمٜمده ًمٙمـ سمٞمتف، ذم يزوره أن يريد هق اعمتقرم ًمألب صديؼ هٜم٤مك يم٤من إذا: ُمثالً  

 ٓ ًمٙمـ ُم٤مٟمع، هٜم٤مك ًمٞمس ذقمل سمٚم٤ٌمس اًمزوضم٦م شمٔمٝمر ىمد زوضم٦م، دهقمٜم.. ُمثالً  سمٜم٤مت

 يمثػم ذم ي٘مع مم٤م ذًمؽ وٟمحق.. وهمريب ذىمل ُمٜمف اًمذي احلدي٨م جيقز ٓ اخلٚمقة، جيقز

 .اعمختٚمٓم٦م اعمج٤مًمس ُمـ

 .وذوـمٝم٤م سم٘مٞمقده٤م إٟمام سم٢مـمالىمٝم٤م، شم١مظمذ ٓ ُم٠ًمخ٦م يمٙمؾ اعم٠ًمخ٦م طم٤مل يمؾ ومٕمغم 

 .اهلل ورمح٦م قمٚمٞمٙمؿ واًمًالم
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 .ؿمٞمخ ي٤م اًمٕمٙمس ىمّمدٟم٤م :مداطمؾة

 هق؟ ُم٤م اًمٕمٙمس، ىمّمدت :ايمشقخ

 ًمزوضمٝم٤م؟ رطمؿ أظمتٝم٤م،.. أُمٝم٤م اًمزوضم٦م يٕمٜمل: ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 .أضم٤مٟم٥م يٙمقٟمقا  ه١مٓء ٓ، :ايمشقخ

 .يمامن وأُمٝم٤م :مداطمؾة

 هذه؟ مح٤مة سمتٙمقن ُملم، أم :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .َُمـْحَرم احلامة ٓ، :ايمشقخ

 .ٜم٤مؿمٞمخ ي٤م اخلػم جيزيؽ اهلل :مداطمؾة

 ( 13: 38: 38/   279/  واًمٜمقر اهلدى)

 زوصمته مع وايمدسمه طمالهمات مع ايمزوج يتعامل ىمقف

 ومٙمٞمػ اًمزوضم٦م، ُمع ُمِم٤ميمؾ شم٥ًٌم ىمد اًمقاًمدة وهذه واًمدة زم أن٤م  :ايمسمال

 اًمٕمٛمؾ؟

ر :ايمشقخ  قمٜمدك ًم٧ًم أن٤م اجلقاب، يٙمقن أن يٜمٌٖمل ُم٤مذا اًم١ًمال، هذا ذم أومٙمِّ

 طمتك زوضمتؽ، ُمع هل شمتٍمف ويمٞمػ واًمدشمؽ ُمع شمتٍمف أن٧م يمٞمػ أقمرف طمتك

سم٤مً  ًمؽ أىمقل  ًمٕمٚمؽ وًمٙمـ اًمٕمٛمؾ، يٙمقن يمٞمػ أدري ٓ يمذا، اًمٕمٛمؾ ؾم١ماًمؽ قمغم ضمقا

َّٓ  َرسمَُّؽ  َوىَم٣َم : ▬وضمؾ قمز اهلل ىمقل شمًتحي ٌُُدوا َأ َّٓ  شَمْٕم ـِ  إِي٤َّمهُ  إِ ًمَِدْي ٤مًٟم٤م َوسم٤ِمًْمَقا ًَ  إطِْم

٤م َـّ  إُِمَّ ٌُْٚمَٖم ٤م اًْمِٙمؼَمَ  قِمٜمَْدكَ  َي ٤م وْ أَ  َأطَمُدمُهَ ٤م َوٓ ُأف   هَلاَُم  شَمُ٘مْؾ  وماَل يماِلمُهَ ًٓ  هَلاَُم  َوىُمْؾ  شَمٜمَْٝمْرمُهَ  ىَمْق

لِّ  ضَمٜم٤َمَح  هَلاَُم  َواظْمِٗمْض *   يَمِرياًم  ـَ  اًمذُّ مْح٦َمِ  ُِم بِّ  َوىُمْؾ  اًمرَّ ♂ َصِٖمػًما  َرسمَّٞم٤َميِن  يَماَم  اْرمَحُْٝماَم  رَّ

ء]  أي٦م؟ ههذ ذم رسمؽ ىم٣م يمام أُمؽ ُمع  شمٗمٕمؾ أن٧م ًمٕمٚمؽ ،[24-25:اإلها

 ..ؿمٞمخ ي٤م  :مداطمؾة
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 .أي٦م هذه ذم رسمؽ ىم٣م ُم٤م شمٗمٕمؾ ًمٕمٚمؽ دمٞم٥م، وٓ أؾم٠مخؽ  :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ  :مداطمؾة

 اعمِمٙمٚم٦م؟ هل ُم٤م إذاً   :ايمشقخ

ع شَمـْجَٝمؾ أهن٤م هل اعمِمٙمٚم٦م  :مداطمؾة  وقمٜمدُم٤م زوضمتل، وُمع سمٞمتل ذم وخت٤مًمٗمف اًمنمَّ

 ..ؿمٞمخ ي٤م ُمث٤مًٓ  أقمٓمٞمؽ... 

 أبق آزر ُمـ والًٓ  أؿمد ُمثالً  هل هؾ ُمثٚم٦م،ًمأل سمح٤مضم٦م ًمًٜم٤م ٓ،  :ايمشقخ

 إسمراهٞمؿ؟

 .ؿمٞمخ ي٤م ضمٞمداً  اًم٘مّم٦م هذه أقمرف ٓ أن٤م  :مداطمؾة

 أبقه ويم٤من اًمرمحـ، ظمٚمٞمؾ يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ أن شمٕمرف ٓ أن٧م  :ايمشقخ

 َأب٧َِم  َي٤مش ▬أب٧ِم  ي٤مش.. »أب٧ِم  ي٤مش.. »أب٧ِم  ي٤م: »ًمف ي٘مقل دائامً  اًم٘مرآن ذم ووقمٔمف ُمنميم٤ًم،

ٞمَْٓم٤منَ  ٌُدِ شَمٕمْ  ٓ  ُمٝمام وواًمدشمؽ ُمنمك، وهق ُمٕمف يؽمومَّؼ دائامً  ومٙم٤من ،[44:ُمريؿ♂ ]اًمِمَّ

 ذم شمؽمومَّؼ أن وم٤معمٝمؿ ُمنميم٦م، ًمٞم٧ًم -اهلل ؿم٤مء إن- ومٝمل ىمٚم٧َم، يمام ضم٤مهٚم٦م يم٤مٟم٧م

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا ُمٕم٤مُمٚمتٝم٤م،

 وشمًٛمع اهلل ؿم٤مء إن ص٤محل٦م هل هؾ سمزوضمتؽ يتٕمٚمؼ ومٞمام أظمرى ضمٝم٦م وُمـ

 وشمٓمٞمٕمؽ؟ يمالُمؽ

 .اًمنمع سمٕمض دمٝمؾ أجْم٤مً  هل.. صم٤مٟمٞم٦م ُمِمٙمٚم٦م هذه  :مداطمؾة

ومم ُمِمٙمٚمتلم، سملم عمِمٙمٚم٦م ضمقاسم٤مً  ُمٜمل شمريد ومٙمٞمػ: وًمذًمؽ  :ايمشقخ  سم٠مُمؽ ُمتٕمٚم٘م٦م ٕا

ظمرى  .ُمٕم٤مً  واًمٕم٘مؾ اًمنمع ي٘متْمٞمف سمام اعمِمٙمٚم٦م طُمّؾ  وم٠من٧م سمزوضمتؽ، ُمتٕمٚم٘م٦م وٕا

 ( 11: 19: 25/ 457/واًمٜمقر اهلدى)
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 أو ؽمػره ضمال دم ايمتطوع صقام من زوصمته مـع يمؾرصمل هل

 ايمبقت فمن نمقازمه

ً، اًمزوج اًمرضمؾ يم٤من ًمق ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة  ومٝمؾ زوضمتف، صٞم٤مم قمدم وـمٚم٥م ُم٤ًمومرا

 ..أم شمٕمّمف

 ومٝمٛم٧م ُم٤م طم٥ًم أىمؾ مل إن ؾمٛمٕم٧م ُم٤م طم٥ًم ٕين اًم١ًمال: قمكمّ  أقمد :ايمشقخ

 .قمٚمٞمف اجلقاب ؾمٌؼ

 .ذاشمف اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل همػم: يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ؾم١ماًمؽ أقمد :ايمشقخ

 زوضمتف؟ صٞم٤مم قمدم وـمٚم٥م ُم٤ًمومراً  يم٤من ًمزوجا أن ًمق :ايمسائل

 اًمتٓمقع؟ صقم شمّمقم أّٓ  ُمٜمٝم٤م ـمٚم٥م ي٤ًمومر أن ىمٌؾ: يٕمٜمل :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

: يٕمٜمل ُم٤ًمومر، أنف اعمقوقع ذم اجلديد اًمٌمء أن٧م ًمٙمـ اجلقاب، ؾمٌؼ :ايمشقخ

 .شمٓمٞمٕمف أن ومٞمج٥م وًمذًمؽ اًمٜمٔمر، سمٕمٞمد ؿمٞمخ ي٤م اًمرضمؾ ًمٙمـ هب٤م، يتٛمتع أن يتٛمٙمـ ٓ

 هقى؟ قمـ اًم٘مْمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا :ايمسائل

 وهق زوضمٝم٤م سم٢مذن شمّمقم أن اعمرأة هنل ذم ضم٤مء ُم٤م احلدي٨م ًمٗمظ: ؿمٞمخ ي٤م :ايمسمال

 .سم٢مذٟمف إٓ طم٤مرض وهق ًمٗمظ طم٤مرض،

 طم٤مرض؟ وهق :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

رٟم٤م ظمػماً  اهلل ضمزاك أن٧م أن :ايمشقخ رٟم٤مه يمٜم٤م وإن ٟم٤مؾملم، ًمف يمٜم٤م سمٌمء شُمذيمِّ  شَمَذيمَّ

 أظمٞمٜم٤م يمالم ذم ؾمٌؼ يم٤من صحٞمح٦م يمقهن٤م ُمع وًمٙمـ صحٞمح٦م، ٚمٗمٔم٦ماًم هذه أن أذيمر ومام
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 إن: ىم٤مل وهق اًمزي٤مدة، هبذه اعمذيمر اًم١ًمال هذا قمـ ضمقاب هل يمٚمٛم٦م اًمرمحـ قمٌد أيب

ٌُّدي؟ أم اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل احلدي٨م  شَمَٕم

ق وأفمٜمؽ  ذم ُيالطمظ ومٕمالً  اًمزوج يم٤من إنش طم٤مرض وهق» ومحٞمٜمئذٍ  أُمريـ، سملم َُمَٕمٜم٤َم شُمَٗمرِّ

 ًمٞمس اًمذي اًمْمٕمػ وإمم اًمقهـ إمم هب٤م ي١مدي ذًمؽ أن شمٓمققم٤مً  صٞم٤مُم٤مً  ص٤مُم٧م إذا أهن٤م زوضمتف

تف: ذم وًمق ص٤محلف ُمـ  يٛمٜمٕمٝم٤م وىمد سمؾ وم٘مط، ضمٜمًٞم٤مً  هب٤م يتٛمتع أن ُمـ يٛمٜمٕمف ًمٞمس ذًمؽ ٕن همٌٞم

ٜمٞمٝم٤م، ًمداره٤م ظمدُمتٝم٤م سمقاضم٥م شم٘مقم أن  ٟم٘مقل أنٜم٤م دام ُم٤م هم٤مئ٤ٌمً، يم٤من وًمق ذًمؽ اًمزوج رأى وم٢مذا وًم

٤مَ ً، يم٤من وًمق ومحٞمٜمئذٍ  اعمٕمٜمك ُمٕم٘مقل ي٨ماحلد أن ٟمٗمٝمؿ أو  طمتك وأيمرر اًمزي٤مدة هذه وشمٙمقن هم٤مئ

 قمغم ضم٤مءت شمٙمقن ومٝمل وصحٞمح٦م حمٗمقفم٦م اًمزي٤مدة هذه يم٤مٟم٧م وًمق اًمتٕمٌػم، ذم دىمٞم٘ملم ٟمٙمقن

 ومٛمـ صم٤مسمت٦م، همػم وأظمرى اًمث٤مسمت٦م اًمٜمّمقص سمٕمض ذم ُمثٚمف ي٠ميت مت٤مُم٤مً  هذا وؿمٌٞمف اًمٖم٤مًم٥م، ُمالطمٔم٦م

ول اًمٜمقع سم٤َم شم٠َميُْمٚمُقا  ٓ: ▬اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ُمثالً  ٕا  .[351:قمٛمران آل] ♂ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم اًمرِّ

 همػم اًمرسم٤م أيمؾ قمـ اطمؽمازاً  ًمٞمس[. 351:قمٛمران آل♂ ]ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم: ▬شمٕم٤ممم وم٘مقًمف

 اًم٘مٞمد هذا ضم٤مء وإٟمام ٓ، ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤موم٤مً  اًمرسم٤م ذًمؽ ُمـ َيـْحُرم وإٟمام ومٞمجقز، ُمْم٤مقمٗم٦م أوٕم٤مف

 اًم٘مرآين اًمٜمص ومج٤مء ُمْم٤مقمٗم٦م، أوٕم٤موم٤مً  اًمرسم٤م ي٠ميمٚمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ يقُمئذٍ  اًمٜم٤مس ىمعوا قمـ ُمٜمٌٝم٤مً 

سم٤َم شم٠َميُْمٚمُقا ٓ : ▬هلؿ ىم٤مئالً  هلؿ ٟم٤مهٞم٤مً   [.351:قمٛمران آل♂ ]ُُمَْم٤مقَمَٗم٦مً  أَْوَٕم٤موم٤ًم اًمرِّ

 ٓ والًم٦م سمدقم٦م اسمتدع ُمـ: »وٕمػ ؾمٜمده٤م وذم حتيين اًمتل اًمٜمّمقص ُمـ ُمثالً 

 احلدي٨مش احلدي٨م إًمخ... هب٤م قمٛمؾ ُمـ ووزر ٤موزره ومٕمٚمٞمف ورؾمقًمف اهلل شمريض

 طمًٜم٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ ُمـ: »ُمًٚمؿ صحٞمح ذم اًمقارد سم٤مًمٚمٗمظ صحتف ُمٕمروف

 سم٤مًمًٜمد احلدي٨م هذا أُم٤مش وزره٤م ومٕمٚمٞمف ؾمٞمئ٦م ؾمٜم٦م اإلؾمالم ذم ؾمـ وُمـ.. أضمره٤م ومٚمف

 اؾمتدل ورؾمقًمف اهلل شمريض ٓ والًم٦م سمدقم٦م اإلؾمالم ذم اسمتدع ُمـ: ىم٤مل اًمْمٕمٞمػ

 اهلل شمريض سمدقم٦م اسمتدع إذا سم٠منف اًمّمٗم٦م هبذه -رأجٜم٤م ذم اعمٌتدقملم- ت٠مظمريـاعم سمٕمض

 وصػ ىمٞمد هق وإٟمام اطمؽمازي٤ًم، ىمٞمداً  ًمٞمس اًم٘مٞمد ومٝمذا والًم٦م، ومٚمٞم٧ًم ورؾمقًمف

 .ورؾمقًمف اهلل شمريض ٓ والًم٦م صٗمتٝم٤م اًمٌدقم٦م يمؾ اًمٌدقم٦م أن: أي ًمٚمٌدقم٦م،

 ( 11: 47: 59/ 473/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 36: 58/ 473/واًمٜمقر اهلدى)
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 دم رزمعأ فمن ايمزيادة حتريم دم ايمثؼػي نمقالن ضمديث ضمجقة

 ايمـؽاح

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 أؾمٚمؿ: ىم٤مل قمٛمر: اسمـ قمـ ؾم٤ممل، قمـ اًمزهري، قمـ وهق اًمث٘مٗمل: همٞمالن طمدي٨م

 أن  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل وم٠مُمره ُمٕمف، وم٠مؾمٚمٛمـ اجل٤مهٚمٞم٦م، ذم ٟمًقة قمنم وحتتف اًمث٘مٗمل، همٞمالن

 زرقم٦م وأبق طم٤مشمؿ أبق وطمٙمؿ واًمؽمُمذي، ُم٤مضمف، واسمـ أمحد، رواه أرسمٕم٤م: ُمٜمٝمـ خيت٤مر

 .أصح اعمرؾمؾ سم٠من

 .سم٤مًمٌٍمة ُمٕمٛمر ومٞمف وهؿ مم٤م احلدي٨م هذا أن: ُمًٚمؿ قمـ احل٤ميمؿ وطمٙمك

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 وٟمًٌقه هذا، ُمٕمٛمر طمدي٨م قمغم اًمٙمالم - اهلل رمحٝمؿ - اًمٕمٚمامء أـم٤مل ًم٘مد: ىمٚم٧م

 ٕن ذًمؽ: حت٧م ـم٤مئؾ ٓ أن أرى وأن٤م ،ُمقصقٓ رواه طمٞم٨م اًمقهؿ، إمم رأج٧م يمام

 أظمرضمف قمٛمر: اسمـ قمـ صحٞمح سمًٜمد ُمقصقٓ ـمري٘مف همػم ُمـ ورد ىمد احلدي٨م

: اجلرُمل اهلل قمٌٞمد سمـ ؾمٞمػ ـمريؼ ُمـ : ش385/  7» واًمٌٞمٝم٘مل ،ش414» اًمدارىمٓمٜمل

ر صمٜم٤م  .سمف...  قمٛمر اسمـ قمـ وؾم٤ممل، ٟم٤مومع، قمـ أجقب، قمـ جمنم، سمـ ها

 قمغم اًمزي٤مدة حتريؿ قمغم احلج٦م ىم٤مُم٧م وسمف ومٞمف، ُمٓمٕمـ ٓ صحٞمح ؾمٜمد وهذا

 .إرسمع

 (489/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمـؽاح دم أرزمع فمعم ايمزيادة ضمرمة فمعم ايمصحازمة إمجاع شمبوت

 [:اًم٤ٌمب هذا ذم اإلمج٤مع دقمقة رد ذم ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 قمٜمد ظمٓمٌٝم٤م وأجن أهقهن٤م ومام وأُمث٤مًمف، اعمّمٜمػ ُمـ اإلمج٤مع سمدقمقى اًم٘مٕم٘مٕم٦م وأُم٤م

 اًمّم٤ٌمغ، واسمـ اًمٔم٤مهري٦م، ظم٤مًمٗمتف إمج٤مع يّمح ويمٞمػ اجلٚم٦ٌم، هذه ٗمزقمفشم مل ُمـ
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 ُمـ وصمٚم٦م اًمِمٞمٕم٦م، ُمـ ومج٤مقم٦م اًمرؾمقل، آل ٟمجؿ إسمراهٞمؿ سمـ واًم٘م٤مؾمؿ واًمٕمٛمراين،

 .اعمت٠مظمريـ حم٘م٘مل

 [:األيمباين همعؾق]

 وم٘مد اإلمج٤مع، سمٕمد ـمرأ  ٕنف سمف: يٕمتد ٓ اخلالف هذا سم٠من هذا: قمـ وجي٤مب: ىمٚم٧م

 قمٍم أدرك إٟمف سمؾ :- اًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ وهق - اًمًٚمامين قمٌٞمدة - ٜم٤مُم شم٘مدم يمام - ٟم٘مٚمف

 ذم اًمذهٌل ىم٤مل وًمذًمؽ يٚم٘مف، ومل سمًٜمتلم، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ووم٤مة ىمٌؾ أؾمٚمؿ وم٢مٟمف اًمٜمٌقة:

 وأظمذ سم٤مًمٞمٛمـ، ُمٙم٦م ومتح زُمـ أؾمٚمؿ صح٤مسمٞم٤م: يٙمقن أن يم٤مد» ش:47/  3» شاًمتذيمرة»

 .شاًم٘مْم٤مء ذم ذحي٤م يقازي يم٤من: ِمٕمٌلاًم ىم٤مل ُمًٕمقد، واسمـ قمكم، قمٜمف

 وُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م، وهؿ ؾمٞمام ٓ - قمٍمه أهؾ إمج٤مع ٟم٘مؾ إذا اإلُم٤مم هذا ومٛمثؾ

 :- ًمتٗمرىمٝمؿ ُمٕم٤مسهؿ ُمـ همػمهؿ إمج٤مع ُمٕمروم٦م ُمـ سمٙمثػم أجن اعمٕم٤مس ُمـ إمج٤مقمٝمؿ

 - اًمّمح٤مسم٦م: أقمٜمل - ُمٜمٝمؿ أطمدا أن ٟمٕمٚمؿ مل أنٜم٤م وي١ميده ًمّمحتف، اًمٜمٗمس شمٓمٛمئـ

 . ومت٠مُمؾ أرسمع: ُمـ سم٠ميمثر شمزوضمف ٟم٘مؾ اًمّم٤مًمح اًمًٚمػ ُمـ وهمػمهؿ

 (2/496) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 اظمساواة يؾزم همال همقفا سمؽؾقف ال ايمزوصمات إلضمدى ايمؼؾب حمبة

 [:اإلمام ومال]

 حم٦ٌم أُم٤م وٟمحقه، واعمٌٞم٧م إومٕم٤مل ذم[ زوضم٤مشمف أي] سمٞمٜمٝمـ يًقي ملسو هيلع هللا ىلص يم٤من

 ٝم٤مومٞم شمٙمٚمٞمػ ٓ حمٌتٝمـ أن قمغم اعمًٚمٛمقن وأمجع ُمٜمٝمـ، أيمثر قم٤مئِم٦م حي٥م ومٙم٤من اًم٘مٚم٥م

 .ؾمٌح٤مٟمف هلل إٓ قمٚمٞمٝم٤م ٕطمد ىمدرة ٓ ٕنف

 (453 ص ُمًٚمؿ صحٞمح خمتٍم قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ)



 تعدد مصزًعَة حٌل شبوات

 الزًجات





 275 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ٤مت طمقل ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤متؿمٌٝم 

 ظم٤مًمد إخ ؾم١مال قمـ اإلضم٤مسم٦م ذم اًم٤ًمسمؼ يمالُمٙمؿ ذم ذيمرشمؿ ؿمٞمخٜم٤م... :اظمؾؼي

 اًمٜمّمقص حتريػ إمم ذهٌقا  اًمذيـ آؾمتدٓل ذم واًمْمالل اًمٌدع أهؾ ُمآظمذ إمم

 اعمٜمَحك، هذا يٜمحك ُمـ اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ ٟمرى هذه أج٤مُمٜم٤م ذم وٟمحـ اعمٕم٤مين، وشمٖمٞمػم

 قمكمّ  سمحدي٨م حيت٩م سمٕمْمٝمؿ ُمـ ومٜمًٛمع آؾمتدٓل: ذم واًمْمالًم٦م اًمٌدع أهؾ ُمٜمحك

: ًمف وىم٤مل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل ًمف ي٠مذن ومل ضمٝمؾ أيب اسمٜم٦م خيٓم٥م أن أراد قمٜمدُم٤م

ُم٤مً  ُأطِمّؾ  ٓ إين» م وٓ طَمَرا  شمٕمداد اًمتٕمداد، ُمٜمع قمغم احلدي٨م هبذا حيتجقنش ًٓ طَمال ُأطَمرِّ

 .ظمػماً  اهلل وضمزايمؿ اًمِمٌٝم٦م؟ هذه قمـ اجلقاب هق ومام اًمزوضم٤مت،

 اًمٙمالم؟ هذا ي٘مقل ُمـ هذا، ؾمٛمٕم٧م ُم٤م أن٤م واهلل :ايمشقخ

 .اًمٖمرب وراء اٟم٤ًمىمقا  يٕمٜمل اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم :اظمؾؼي

 ـمٌٕمقا  اعمٍمي٦م، إلذاقم٦ما ذم ظم٤مص٦م يمثػماً  أقمرف أن٤م هذا، ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، :ايمشقخ

 إٟمف اهلراء هذا ُمثؾ ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ًمٙمـ ًميورة، إٓ اًمتََّٕمدد جيقز ٓ أنف قمغم اعمٍميلم

 ُم٤م قمٜمف اهلل ريض قمكم أراد طمٞمٜمام وم٤مـمٛم٦م قمغم اًمزواج ذم قمكم سمحدي٨م آؾمتدٓل

 يقم يمؾ أنف سمٞمجقز ؾمٛمٕمل، يٓمرق ُمرة ٕول وهذا احلدي٨م، هبذا حيتجقن ؾمٛمٕمتٝمؿ

 .ضمٝمؾ إمم ٟمٛمٌم ضمٝمؾ، ذم ٟمحـ

 .يقم يمؾ ؿمٞمخ ي٤م ًمألؾمػ :اظمؾؼي

 سم٠مرسمع اًمزواج ىمٞمَّد وضمؾ قمز اهلل أن طمقًمف يدٟمدٟمقن يم٤مٟمقا  ُم٤م يمؾ: اًمِم٤مهد :ايمشقخ

. صحٞمح وهذا اًمزواج، ًمف جيقز ومال يٕمدل ٓ اإلٟم٤ًمن يم٤من يٕمٜمل وم٢مذا سم٤مًمٕمدل، هق

ـْ : ▬إظمرى سم٤مٔي٦م ي٘مقًمقن ًمٙمٜمٝمؿ َتٓمِٞمُٕمقا  َوًَم ًْ  ،[٤ً:329مءاًمٜم♂ ]شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ  شَم

 أُم٤م اجل٤مدة، قمـ اعمٜمحروملم أوئلؽ ُمـ ٟمًٛمٕمف ٟمحـ اًمذي ومٝمذا سم٤مـماًل، شم٠مويالً  ي١موًمقهن٤م

 وَم٤مٟمِٙمُحقاْ ▬ واوح٦م: ومحجتٜم٤م ضمدًا: همري٥م أُمر ومٝمذا احلدي٨م، هذا سمٛمثؾ حيتجقا  أن

ـَ  ًَمُٙمؿ ـَم٤مَب  َُم٤م ٤مء ُمِّ ًَ  ح٤مذا ٤مأن اعمًٚمٛملم: قمٛمؾ: وصم٤مٟمٞم٤مً  أوًٓ،♂ َوُرسَم٤معَ  َوصُماَلَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 ُمـ يمثػماً  ٕنف :[333:اًمٜم٤ًمء♂ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  ؾَمٌِٞمؾِ  هَمػْمَ  َوَيتٌَِّعْ : ▬اًمٙمٚمٛم٦م أول ذم ىمدُم٧م

 ًمٚمٛمًٚمٛملم جيقز ٓ أنف أي٦م، هبذه آؾمتدٓل طمقل يدٟمدٟمقن ٓ اًمٞمقم اًمدقم٤مة
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 ذم سيح ٟمص أي٦م هذه سمٞمٜمام ُمٜم٤مهجٝمؿ، ذم اًمًٚمػ خي٤مًمٗمقا  أن اخلٚمػ أي اعمت٠مظمريـ

 .ذًمؽ

 همػم شمزوج ومٝمق ٟمٗمًف، قمكم ُمٜمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م يم٤ٌمر ُم٘مدُمتٝمؿ ذم اًمّم٤مًمح ًٚمػوم٤مًم 

 ُمـ أيمثر زوضم٤مت قمٜمده ًمٞمس يم٤من ُمـ ُمٜمٝمؿ وم٘مٚمٞمؾ سمٙمر، أبق ُمٜمٝمؿ سمٕمد، ومٞمام وم٤مـمٛم٦م

 .واطمدة زوضم٦م

 ٟمص وهذا واطمدة، ُمـ سم٠ميمثر اًمزواج جيقز ٓ إٟمف ٟم٘مقل أن يٛمٙمـ يمٞمػ: وم٢مذاً  

ـْ : ▬هق اعمذيمقر واًم٘مٞمد اًم٘مرآن َتٓمِ  َوًَم ًْ  اًمٕمدل[ 329:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ  ٞمُٕمقا شَم

 ىم٤مل ُم٤م يم٤معمٕمٚم٘م٦م، جيٕمٚمٝم٤م أن قمـ هنك وًمذًمؽ اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل وهق يٛمٙمـ ٓ اًمذي

 هذا ًمذًمؽ ُمٓمٚم٘م٦م: هل وٓ زوج ذات هل ٓ يم٤معمٕمٚم٘م٦م جيٕمٚمٝم٤م أن هن٤مه ًمٙمـ شمتزوج،

ٌَْتدقم٤مً  يمقٟمف ُمع يٕمٜمل آؾمتدٓل  ٘مٓمقعاعم اًمنمقمٞم٦م اًمٜمّمقص خي٤مًمػ مم٤م أجْم٤مً  ومٝمق ُُم

 .سمدًٓمتٝم٤م

 .اخلػم جيزيٙمؿ اهلل :اظمؾؼي

 وأتقب أؾمتٖمٗمرك أن٧م، إٓ إهل  ٓ أن أؿمٝمد وسمحٛمدك، اهلل وؾمٌح٤مٟمؽ :ايمشقخ

 .إًمٞمؽ

 ( 11: 49: 12/ 737/واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوصمقة اخلالهمات ضمول كصقحة

 أومراح ُمـ ومٞمٝم٤م ُم٤م سم٘مدر وُمرير، صٕم٥م طم٤مهل٤م اًمدٟمٞم٤م ؿمٞمخٜم٤م، :ضمسن فمقم ايمشقخ

 أن أريد ٓ يٕمٜمل ويٛمًك ؾمٕمٞمداً  اإلٟم٤ًمن يّمٌح ىمد اهلل وؾمٌح٤من ذًمؽ، قمٙمس ومٞمٝم٤م

 حيٗمٔمٙمؿ اهلل ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًم٤ٌمل ُُمٜمَٖمَّص أو ٟمٙمدا يٕمٜمل يٛمز وًمٙمـ ؿم٘مٞم٤م، أىمقل

ٟمٜم٤م أطمد ىمران قم٘مد قمغم ؿم٤مهداً  أيمقن أن اهلل ىمدر ؿمٞمَخٜم٤م أج٤مم ىمٌؾ  أظم٧م وقمغم إظمقا

 سمحٙمؿ يٕمٜمل وًمٙمـ ص٤مسمراً، اهلل قمٜمد ٟمحًٌف أجْم٤مً  أخ اسمٜم٦م ص٤مسمرة، اهلل قمٜمد ٟمحًٌٝم٤م

 ُمـ رء إمم وشم١مدي حتّمؾ أُمقراً  ًمٕمؾ يٕمٜمل اًمتجرسم٦م، ىمٚم٦م وسمحٙمؿ اًمًـ صٖمر

 ُمـ ٟمقع قمٜمدهؿ يٙمقٟمقا  ىمد واًمذيـ اًمٗمْمؾ وأهؾ اعمّمٚمحقن ومٞمف حي٤مول اخلالف
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 هٜم٤مك يٙمقن أن قمًك سمر ويمٚمٛم٦م ظمػم ويمٚمٛم٦م إصالح يمٚمٛم٦م يتٙمٚمٛمقا  أن اًمتج٤مرب

 يمام اًمٚمٞمٚم٦م هذه ذم يٕمٜمل اًمٕمٔمٞمؿ اهلل ؾمٌح٤من وًمٙمـ ،واعمختّمٛملم اًمُٗمَرىَم٤مء سملم شمقومٞمؼ

 أن إمم اًمٕمِم٤مء ُمٜمذ ٟمحـ وأن اًمِ٘مَران، قم٘مد قمغم ؿم٤مهداً  يمٜم٧م أؾمٌقع ىمٌؾ ىمٚم٧م

ٟمف، قم٘مدٟم٤م اًمذي اًمٕمروس هذا سملم اإلصالح ٟمح٤مول وٟمحـ  قم٘مد قمغم ؿمٝمقداً  يمٜم٤م أو ىمرا

ٟمف ًمدا وـمٌٕم٤مً  ُمٜمف، يٓمٚم٘مٝم٤م أن يريد اًمٗمت٤مة واًمد أن أؾمٌقع ىمٌؾ ىمرا  وإخ يًٛمع، ًمقا

 اًمذيمر واًمٕمروس اًمٌٜم٧م واًمد: أرسمٕم٦م ٟمحـ أمحد أبق وأظمقٟم٤م يًٛمع، اًمذيمر اًمٕمروس

 ويم٤من ـمٌٕم٤ًم، يمثػماً  شمٙمٚمٛمٜم٤م: وم٠مىمقل أؾمت٤مذي، ي٤م يًٛمٕمٙمؿ اجلٛمٞمع أمحد، أبق وأظمقٟم٤م

 ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م قمٜمده اًمتل اإلؿمٙم٤مٓت ـمرح ىمد اًمٕمروس واًمد أظمقٟم٤م ىمٌٚمٝم٤م

 شُمٗمٝمؿ ىمد يم٤من وإن ىمٌؾ، ُمـ ىمٚمتٝم٤م ُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م هذه ؾًمٕم: أن أىمقل وأن٤م يمٛمالطمٔم٤مت،

 ىمد ىمٞمٚم٧م اًمتل اعمالطمٔم٤مت هذه: أن٤م أىمقل ضمرى، اًمذي اًمٙمالم ُمٕمٔمؿ ظمالل ُمـ

- شمّمقري وًمٙمـ ُم٤م ؿمٞمئ٤ًم، اًمٜمٗمًٞم٦م قمغم ي١مصمر جمٛمققمٝم٤م يٙمقن وىمد ُمٝماًم، سمٕمْمٝم٤م يٙمقن

ىم٤مً  شمقضم٥م ٓ هذه أن -اًمتّمقر هذا ذم ُمٕمل أمحد أب٤م أظمل وًمٕمؾ  ُمٜمذ واٟمٓمالىم٤مً  ومرا

 سمح٤مضم٦م يٛمٙمـ إُمر وإٟمام ذًمؽ، ؿم٤مسمف ُم٤م وٓ زواج صمٛم٦م هٜم٤مك وًمٞمس إول، إؾمٌقع

 وٟمّمػ ؾم٤مقم٦م أو شم٘مري٤ٌمً  ؾم٤مقمتلم ُمٜمذ ومٜمحـ وذاك، هذا وٟمحق وإرؿم٤مد شمقضمٞمف إمم

 واًمٓمالق آٟمٗمّم٤مل إّٓ  أريد ٓ أن٤م: ي٘مقل اًمٕمروس واًمد اًمقاًمد إخ ويم٤من ٟمتٙمٚمؿ،

 ُمًتٕمد، وأن٤م أن إمم اًمٌٜم٧م، أريد أن٤م: ٘مقلي اًمٕم٤مىمد أو اعمتزوج وإخ وأصٛمؿ،

 سم٤معم٘م٤مسمؾ يقاضمٝمف ًمٙمـ آؾمتٓم٤مقم٦م، سم٘مدر أصٚمحٝم٤م أطم٤مول أن قمكمَّ  أظمذت اًمتل إؿمٞم٤مء

ر ه اًمٗم٤موؾ  إخ ىمٌؾ ُمـ يمٌػم سم٢مسا  ٟمريد ٓ: وي٘مقل اًمٕمروس، واًمد ظمػماً  اهلل ضمزا

 .اًمٗمراق هذا واًمٓمالق آٟمٗمّم٤مل إٓ

 .واىمٕم٤مً  يم٤من ًمٕم٘مدا أن يمالُمؽ ُمـ أومٝمؿ أن٤م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ اًمٕم٘مد، واىمع :ايمسائل

 . اًمٗمراق ذم[ طمجتف ُم٤م] :ايمشقخ

 ضم٤مز إن اًمٕمريس إخ ُمـ وشمٍموم٤مت ؿمٞمخٜم٤م طمقادث هل طمجتف :ايمسائل

 ىمٚم٧م، أن٤م هٙمذا اًمتٍموم٤مت، سمٕمض وأُمف اًمذيمر اًمٕمروس اًمتٕمٌػم، ضم٤مز إن اًمٕمريس
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 يمذًمؽ يم٤من إن وأىمر اًمٜمٗمس، ذم شم١مصمر ىمد جمٛمققم٦م هذه أن اهلل أُم٤مم ؿمٝم٤مدة وأؿمٝمد

 أطمٞم٤مٟم٤م ٟم٘مقل وًمٙمـ اًمٗم٤موؾ إخ ٟمتٝمؿ ٓ يمذًمؽ يم٤مٟم٧م إن سم٘مقل وٟمحـ ـمٌٕم٤ًم،

 . يقهؿ ىمد ؿمٞمخٜم٤م اًمِمٞمٓم٤من

 . صحٞمح :ايمشقخ

 ضمزاه ٕظمٞمٜم٤م وذيمرهتام أن طمديثلم شمذيمرت أن٤م وسمخ٤مص٦م يٚمٌس وىمد :ايمسائل

 نأ يئس اًمِمٞمٓم٤من إن: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  اًمٜمٌل ىمقل إول احلدي٨م ظمػم اهلل

 طمدي٨م: اًمث٤مين واحلدي٨م ،شاعمّمٚملم سملم اًمتحريش ذم وًمٙمـ أروٙمؿ ذم يٕمٌد

 وزوضمف، اًمرضمؾ سملم ومرق ًمٚمذي اًمت٤مج ويٚمٌس اًمٌحر قمغم قمرؿمف يْمع ح٤م اًمِمٞمٓم٤من

 يمثػم ذم يمثػما  ٟمت٠منك جيٕمالٟمٜم٤م احلديث٤من هذان ومٞمٕمٜمل احل٤مل، سمٓمٌٞمٕم٦م ُمٕمروف واحلدي٨م

 ًمٜم٤م ذيمر وقمٜمدُم٤م اًمٗمراق إٓ أريد ٓ أن٤م ي٘مقل ظمػم اهلل ضمزاه إخ ًمٙمـ إُمقر ُمـ

 قمٜمد وًمد جمٛمققمٝم٤م مخس شمٙمقن ىمد أرسمع شمٙمقن ىمد اصمٜمتلم واطمدة أطمداث هل طمجتف

 يٛمٙمـ ٓ ًمٙمـ...ُم١مصمرة ؿمؽ ٓ هل أن ٟمًتٛمع اًمذيـ ٟمحـ قمٜمدٟم٤م ًمٙمـ ىمٜم٤مقم٦م اًمرضمؾ

 أريد ي٘مقل أن درضم٦م إمم شمّمؾ أن يٛمٙمـ ٓ احلٞم٤مة ذم قمِمٜم٤مه٤م اًمتل اًمتج٤مرب سمحٙمؿ

 ُمّمٛمؿ يمٚمف واًمٌٞم٧م اعمٞم٦م ذم وُمٞم٦م هبذا ُم٘متٜمع أن٤م ي٘مقل وهق ىم٤مهل٤م هق وًمٙمـ اًمٓمالق

 أُمران ؿمٞمخٜم٤م ومٓمٚمٌٜم٤م اًم٘مْم٤مي٤م، هذه آظمر وإمم يمذًمؽ أجْم٤م واًمٌٜم٧م اًمٌمء هذا قمغم

 يًٛمٕم٤من ومه٤م ًمألظمقيـ ُمٜمٙمؿ ضمدا وضمٞمزة يٕمٜمل شمٙمقن ًمٕمٚمٝم٤م يمٚمٛم٦م إول إُمر اصمٜم٤من

 إذا اًمٙمٚمٛم٦م هذه سمٕمد يٙمقن اًمث٤مين ٥مواًمٓمٚم اًمث٤مين اًم١ًمال أو اًمث٤مٟمٞم٦م واًمٜم٘مٓم٦م يًتٛمٕم٤من

 . أؾمت٤مذي ي٤م قمٚمٞمٙمؿ إزقم٤مج ذم يم٤من ُم٤م

 ىمقل ُمـ اعمًٚمٛملم مجٞمع يٕمٚمؿ يمام ٟمحـ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك إزقم٤مج ذم ُم٤م :ايمشقخ

♂ َواًْمُٕمْدَوانِ  اإِلصْمؿِ  قَمغَم  شَمَٕم٤مَوُٟمقا  َوٓ َواًمتَّْ٘مَقى اًْمؼِمِّ  قَمغَم  َوشَمَٕم٤مَوُٟمقا ▬ لمـٛمـ٤مًمـاًمٕم رب

 [.2:اح٤مئدة]

 . ٟمٕمؿ :ائلايمس

 قمغم ٟمتٕم٤مون وأٓ واًمت٘مقى اًمؼم قمغم ٟمتٕم٤مون أن وإٟم٤مصم٤م ذيمقرا مجٞمٕم٤مً  وم٠مُمرٟم٤م :ايمشقخ

 أن ٟمٗمز ذم يم٤من ي٘م٤مل يمام مت٤مشمٞمٙمٞم٤م أضم٧ٌم صمؿ أؾم٠مل أن ٟمٗمز ذم ويم٤من واًمٕمدوان، اإلصمؿ
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 اًمٌٜم٧م أهؾ أن اًم٤ًمسمؼ يمالُمؽ ُمـ اخل٤مـمر قمٗمق اجلقاب ومٙم٤من اًمٌٜم٧م؟ ُمقىمػ ُم٤م أؾم٠مل

 قمٚمٞمف  ًم٘مقًمف اًمٌٜم٧م أبق وسم٤مًمت٤مزم اًمٌٜم٧م أذيمر وأن٤م ًمٚمٓمالق، ـمٚمٌٝم٤م ذم أبقه٤م ُمع ص٤موم٦م هل

ة أجام: »واًمًالم اًمّمالة  رائح٦م شمذق مل سم٠مس ُم٤م همػم ُمـ ـمالىمٝم٤م زوضمٝم٤م ُمـ ـمٚم٧ٌم اُمرأ

 اٟمٓمالىم٤م اًمّم٤محل٦م اعمرأة خيٓم٥م أن ظمٓم٥م إذا سمام ُم٠مُمقر اعمًٚمؿ أن ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ ،شاجلٜم٦م

ة شمٜمٙمح: »مواًمًال اًمّمالة قمٚمٞمف  سم٘مقًمف ُمٜمف ومتًٙم٤م ُمٜمف  ومج٤مهل٤م، ح٤مهل٤م،: ٕرسمع اعمرأ

  اًمذي اخل٤مـم٥م أن فمٜمل وأن٤م ،شيداك شمرسم٧م اًمديـ سمذات وم٤مفمٗمر وديٜمٝم٤م، وطمًٌٝم٤م،

 ٟمٔمـ  وهق إٓ ذيمرت يمام اًمٗم٤موؾ أبٞمٝم٤م ُمـ اًمٌٜم٧م شمٚمؽ ظمٓم٥م ُم٤م ظمػماً  قمٚمٞمف أثٜمٞم٧م

 يٓمٚم٥م أن قمغم أىمدم وًمذًمؽ اًمديـ ذات أهن٤م أي ي٘م٤مل يمام اًم٘مّمٞمد سمٞم٧م هل أهن٤م ومٞمٝم٤م

 اخل٤مـم٥م ذاك شمزوجيٝم٤م قمغم واومؼ طمٞمٜمام أجْم٤مً   أُمره٤م وزم صمؿ أُمره٤م، وزم ُمـ هب٤م اًمزواج

 ديٜمف شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  سم٘مقًمف ُمتٛمًٙم٤م اٟمٓمٚمؼ هق وم٠مجْم٤م

 ووزم اخل٤مـم٥مش قمريض ووم٤ًمد ومتٜم٦م إرض ذم شمٙمـ شمٗمٕمٚمقا  إٓ  ومزوضمقه وظمٚم٘مف

 وطمّمؾ وضمؾ قمز اهلل وومؼ أن سمٕمد أنو ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل سم٘مقل ُمتٛمًٙم٤م يم٤من اعمخٓمقسم٦م

 اًمٓمالق شمٓمٚم٥م سم٠من راوٞم٦م شمٙمقن أن هل وٓ أُمره٤م وزم يًٕمك أن جيقز ومال اًمٓمالق

ًمد ؾمٞمٙمقن وإٓ واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب قمغم اًمتالق ذًمؽ سمٕمد  يٙمـ مل إذا آصمام يم٤مًمٌٜم٧م اًمقا

 وهذه شم٘مع  اًمتل إُمقر هذا إمم ومٞمؽ اهلل سم٤مرك أن٧م أذت وىمد ذقمل، قمذر هٜم٤مك

 يٙمقن أن سمد ومال واًمتزاوج اًمتالق أول هل وسمخ٤مص٦م ضمدا ـمٌٞمٕمٞم٦م أُمقر يم٠مهن٤م إُمقر

 ذم وم٠من٤م ذًمؽ وُمـ آظمره، وإمم وإظمالق واًمت٘م٤مًمٞمد اًمٕم٤مدات اظمتالف ُمـ رء هٜم٤مك

 وأٓ يت٠منٞم٤م سم٠من اًمٗم٤موٚم٦م اًمزوضم٦م أجْم٤م وأنّمح اًمٗم٤موؾ اًمقاًمد أنّمح اًمٙمٚمٛم٦م هذه هن٤مي٦م

 اًم٤ًمقمل شمققمد ىمد ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٜمٌل ٕن وحت٘مٞم٘مف اًمٓمالق ـمٚم٥م إمم سم٤مًمقصقل ي٤ًمرقم٤م

 اجلٜم٦م، يدظمؾ أٓ ًمٚمٓم٤مًم٥م ي٥ًٌم اًمٗمٕمؾ ذًمؽ ٕن ذقمل قمذر همػم ُمـ اًمٓمالق ًمٓمٚم٥م

 أُمره٤م وزم ُمـ اعمخٓمقسم٦م ُمـ اخل٤مـم٥م ُمـ أقمرف ٓ احل٤مل ـمٌٞمٕم٦م ذم وأن٤م يمٚمٛمتل هذه

 اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ اًمٜمّمٞمح٦م، اًمديـ:  »اًمًالم قمٚمٞمف  ىم٤مل يمام ًمٙمٜمٝم٤م

 ومٙمالش وقم٤مُمتٝمؿ اعمًٚمٛملم وٕئٛم٦م وًمرؾمقًمف وًمٙمت٤مسمف هلل: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م عمـ ىم٤مًمقا 

 قمٚمٞمٜم٤م وضم٥م اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م ُمـ مجٞمٕم٤م يمٚمٝمؿ أُمره٤م ووزم واعمخٓمقسم٦م اخل٤مـم٥م ُمـ
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 اًمٓمالق ذًمؽ سمٕمد سمؾ آومؽماق حم٤موًم٦م ُمـ ذيمرت ُم٤م زم ذيمرت أن سمٕمد اًمٜمّمٞمح٦م شم٘مديؿ

 .ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وقمغم اهلل يمت٤مب قمغم

 وـمقيال ُمٚمٞم٤م ويٗمٙمر[ اًمقاًمد] يت٠منك أن إظمالص سمٙمؾ ٟم٤مصح٤م أرضمقا  ت٤مُم٤مظم ًمذًمؽ

 سمٕمض يًتدل سمام اؾمتدل أن أريد ٓ ُمٙمروه أُمر وم٢مٟمف إُمر يٜمٗمذ أن ىمٌؾ ضمدا ضمدا

 أن أريد ٓش اًمٓمالق اهلل إمم احلالل أبٖمض: »ىم٤مل  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أن...اًمٜم٤مس

 إذا وسمخ٤مص٦م ُمًٚمؿ يمؾ قمغم ٗمكخي ٓ وًمٙمـ وٕمٞمػ طمدي٨م ٕنف احلدي٨م هبذا اؾمتدل

 سملم شم٘مع ىمد عمِمٙمٚم٦م قمالج هق إٟمام اًمٓمالق أن اًمٌٜم٧م هذه يٛمثؾ أب٤م ويم٤من زوضم٤م يم٤من

 قمز اهلل ذع وهٜم٤م يتٗم٤ممه٤م..أن ُمـ يتٛمٙمٜم٤م مل ـمقيٚم٦م ؾمٜملم أُمْمٞم٤م أن سمٕمد اًمزوضملم

 ُمًقغ ؾم٥ٌم يٙمقن طمٞمٜمام وسمخ٤مص٦م ذقمل ؾم٥ٌم سمدون اًمٓمالق أن اًمٓمالق وضمؾ

 زم ًمق أرضمق  ورؾمقًمف سم٤مهلل ي١مُمـ ُمًٚمؿ ُمـ ي٘مع أن جيقز ٓ هذا أن أرى وم٠من٤م ذقم٤م

 .اًمزوضملم سملم ًمٚمتٗمريؼ يًٕمك وٓ فمٜمل طمًـ قمٜمد يٙمقن أن اًمٌٜم٧م

 اهلل ديـ ذم اعمٜم٤مصح٦م مجٞمٕم٤م يٚمٝمٛمٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل قمٜمدي، ُم٤م هذا 

 . قمٜمدي ُم٤م هذا أُمر، ومٞمام وضمؾ قمز اهلل وشم٘مقى

 اًمٖم٤مًمٞم٦م اًمٙمٚمامت هذه قمغم ظمػم اهلل وضمزايمؿ أؾمت٤مذي ي٤م اهلل طمٗمٔمٙمؿ :ايمسائل

 همػمت وًمٙمٜمل ؿمٞمئ٤م ًمف خمٓمٓم٤م يمٜم٧م اًمث٤مين اًم١ًمال أن ؿمٞمخٜم٤م اخلػم جيزيٙمؿ اهلل اًمٖم٤مًمٞم٦م

 ؾمٛمٕمٜم٤م ُم٤م سمٕمد اهلل ؿم٤مء إن يمذًمؽ وهق حيٗمٔمٙمؿ اهلل آظمر سم١ًمال همػمت ًمٙمٜمل أن

  ًمٚمخػم ُمٗم٤مشمٞمح اهلل جيٕمٚمٙمؿ وأن ظمػم يمٚمامت شمٙمقن أن ٟمرضمق اًمذي هذه اخلػم يمٚمامت

 اًمٙمالم وٛمـ ُمـ يمٚمٛم٦م ىمٚم٧م أن٤م ىمٚمٞمؾ ىمٌؾ أىمقل ؿمٞمخٜم٤م حيٗمٔمٙمؿ، اهلل ًمٚمنم، ُمٖم٤مًمٞمؼ

 أنتؿ ـم٤مح٤م ًمٙمـ يمذا ويريد ىمرسمٙمؿ ويريد اًمٌٜم٧م يريد اخل٤مـم٥م أظمقٟم٤م ىمٚم٧م ىمٚمتف اًمذي

 أن٤م ـمٚم٥م زم ًمٙمـ أُمريمؿ وإُمر إنقف رهمؿ ٟمزوضمٝم٤م أن ٟمًتٓمٞمع ٓ ومٜمحـ ُمٍمون

 ذم اًمقوع وهتدؤوا صمالث أو يقُملم شمت٠منقا  أن هق اًمٓمٚم٥م وهذا ـمٚم٥م زم ًمف ىمٚم٧م

 ىمٚمتؿ إن صمالث أو سمٞمقُملم سمٕمده٤م ذًمؽ سمٕمد صمؿ ٟمٗمًٞم٤م وٟمًؽميح شمًتٙملم وإُمقر اًمٌٞم٧م

 . ًمٙمؿ ومٝمذا اًمٓمالق ٟمريد وٟمحـ رء يتٖمػم مل
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 أوصٞم٧م أنٜمل شمتذيمر ًمٕمٚمؽ ومٕم٤مٟم٘مف واوم٘مف ـمٌ٘مف ؿمـ واومؼ ىمٞمؾ يمام هذا :ايمشقخ

ًمد  . سم٤مًمت٠مين واًمٌٜم٧م اًمقا

 شمرشمًؿ يٕمٜمل طمتك اًمت٠ميمٞمد سم٤مب ُمـ وم٘مط هذا يٕمٜمل اًمٌمء أن٤م صحٞمح :ايمسائل

 وهل آظمر رء أجْم٤م سم٤مزم إمم وأوٞمػ مجٞمٕم٤م اًم٤ًمُمٕملم أذه٤من ذم طمل واىمع اًمٙمٚمامت

ًمد وصٞمتٜم٤م وهق وصٞمتٜم٤م ه طمٌٞم٥م أخ وهق اًمٌٜم٧م ًمقا  هذا يًٛمع أن ظمػم اهلل ضمزا

 . مجٞمٕم٤م سمٞمتف ٕهؾ اًمنميط

 ؿم٤مء إن ٟمحـ اجلديد ضمد وإذا ا،يمثػم ظمػما  اهلل وضمزايمؿ ؿمٞمخٜم٤م ي٤م حيٗمٔمٙمؿ اهلل

 . اجلٛمٞمع ظمػم ُمـ اهلل يريد ُم٤م إٓ يٙمقن وًمـ ٟمخؼميمؿ اهلل

 ( 11: 22: 29/ 764/واًمٜمقر اهلدى) 

 األصل؟ هو ايمزوصمات سمعدد هل

 شمٕمدد ُمقوقع قمـ أن ىمْمٞم٦م وشمٓمرح اًمٜم٤مس سمٕمض ؿمٞمخ ي٤م ي٠ًمل :مداطمؾة

 ؿمٞمخ؟ ي٤م ؾمامطمتٙمؿ رأي هق ومام اًمتٕمدد، اًمزواج ذم إصؾ أن اًمزوضم٤مت،

 اًمتٕمدد هق إٟمام اًمزواج ذم إصؾ أن هق سمف اهلل وأديـ أقمت٘مده اًمذي أن٤م :ايمشقخ

 :اصمٜملم ًمًٌٌلم

 .ٟمٗمًف ًمذات وأت٘مك ًمٚمٛمٕمدد أطمّمـ أنف :األول ايمسبب

 سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود شمزوضمقا »: ىم٤مل يمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن :اآلطمر وايمسبب

 قمٚمٞمف أضمٚمٝم٤م ُمـ طمض اًمتل اًمنمقمٞم٦م ٦ماًمٕمٚم أو اًم٥ًٌم إمم أؿم٤مر ىمدشاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ

 هذا ذم اًم٥ًٌم ومٙم٤من ،وًمقًدا شمٙمقن أن اًمزوضم٦م خيت٤مروا أن اًمرضم٤مل واًمًالم اًمّمالة

٤ًٌم شمٙمقن اًمقًمقد ٕن هق إٟمام احلض  واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٦م إليمث٤مر ؾمٌ

ٟمف ذم عم٤ٌمه٤مةا ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف رهمٌتف حي٘مؼ مم٤م سم٤مًمت٤مزم وذًمؽ  يقم ٤مءٕنٌٞما إظمقا

 وم٢مٟمام واطمدة قمغم اىمتٍم إذا اًمرضمؾ أن سمٞم٤من إمم حيت٤مج ٓ سمحٞم٨م ضمًدا وسمدهل اًم٘مٞم٤مُم٦م،

 إمم وهٙمذا اًمٜمٌقي٦م، اًمرهم٦ٌم حت٘مٞمؼ ذم زاد وم٘مد ٦مصم٤مٟمٞم ومتزوج زاد وإذا اًمرهم٦ٌم، سمٕمض حي٘مؼ
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 َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬: اًمًٜم٦م وذم اًم٘مرآن ذم قمٚمٞمف اعمٜمّمقص اًمٕمدد ظمتؿ إمم إُمر يّمؾ أن

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب    ُِم
ِ
٤مء ًَ  اًمٜمٌل قمـ صح وم٘مد اًمًٜم٦م أُم٤م[ 5:اًمٜم٤ًمء]♂ َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 أُمًؽ: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ٟمًقة، شمًع وحتتف أؾمٚمؿ رضماًل  أن»: ملسو هيلع هللا ىلص

 .شؾم٤مئرهـ وـمٚمؼ أرسمًٕم٤م ُمٜمٝمـ

 وصمالث سمٛمثٜمك اًمتزوج قمغم اعمًٚمٛملم حيض اًمٙمريؿ اإلهلل إُمر يم٤من وإذا

 أيمثر اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم سم٠مُمتف ُم٤ٌمه٤مشمف ذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رهم٦ٌم حي٘مؼ آٟمًٗم٤م أذت يمام وذًمؽ ورسم٤مع،

 يٌتٖمقن اًمرضم٤مل ُمـ يمثػًما  أن ُمالطمٔم٦م ُمع اطمدة،و قمغم اعمًٚمؿ اىمتٍم ًمق مم٤م وأيمثر

 يّمدق اًمزوضم٦م هذه أن اًمزواج سمٕمد هلؿ يتٌلم ٓ وًمٙمـ واًمقًمقد سم٤مًمقدود اًمزواج

 ُمـ اًمٞمًػم اًمٜمزر إٓ حي٘مؼ مل نيٙمق ذومحٞمٜمئ اًمقٓدة، اًمٙمثػمة: وهل ًمقدو أهن٤م قمٚمٞمٝم٤م

 اًمزواج ُمـ أيمثر يمٚمام أنف ضمًدا وواوح اًمتًٚمٞمؿ، وأتؿ اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٙمريؿ اًمٜمٌل رهم٦ٌم

 إُمؿ أيمثر اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أُم٦م يم٤مٟم٧م وسم٤مًمت٤مزم ٟمًاًل  أيمثر يم٤من يمٚمام اًمٜم٤ًمء ُمـ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم

 واًمث٤مًمث٦م ث٤مٟمٞم٦مسم٤مًم يتزوج أن يريد ومٞمٛمـ ضمًدا ه٤مم أُمر ُمالطمٔم٦م ُمـ سمد ٓ وًمٙمـ

 عمـ ُمذًمؾ ُمٞمن سم٠مُمر يتٕمٚمؼ إٟمام سمٞمٜمٝمـ واًمٕمدل سمٞمٜمٝمـ، اًمٕمدل حي٘مؼ أن وهق: واًمراسمٕم٦م

 واح٠ميمؾ اعمًٙمـ ذم.. اعمٜمزل ذم حمّمقر وذًمؽ وضمؾ، قمز اهلل شم٘مقى يريد يم٤من

 سمف يٙمٚمػ ٓ رء ومٝمذا اًم٤ٌمـمٜمل اًم٘مٚمٌل سم٤مُٕمر يتٕمٚمؼ ومٞمام أُم٤م واعمٚمٌس، واعمنمب

 اإلٟم٤ًمن ـمقق ذم يدظمؾ ٓ أُمر وهذا اًم٘مٚمٌل، احل٥م ذم ٜم٤ًمءاًم سملم يٕمدل أن اعمًٚمؿ

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل وىمد وـم٤مىمتف، ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  [.286:اًمٌ٘مرة♂ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 اًمٜمٌل أن قمٜمٝم٤م شمٕم٤ممم اهلل ريض قم٤مئِم٦م طمدي٨م اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء ىمد اعمٜم٤مؾم٦ٌم وهبذه

 أُمٚمؽ ومٞمام ىمًٛمل هذا مهللا»: ي٘مقل ويم٤من سم٤مًمٕمدد،: شمٕمٜمل ٟم٤ًمءه، سملم ي٘مًؿ يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص

 ؾمٜمده ذم إٓ وهمػمه، داود أيب ؾمٜمـ ذم ورد احلدي٨م هذا شأُمٚمؽ ٓ ومٞمام شم١ماظمذين ومال

 ٓ طمتك وٕمٗمف سمٞم٤من ُمع اًمنميٕم٦م ىمقاقمد ُمـ ٕنف سمف ًمالؾمتِمٝم٤مد ذيمره ومٞمجقز وٕمًٗم٤م،

 ُمع اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه ذم ذيمره يٛمٙمـ ُم٤م هذا إًمٞمف، ٟمًٌتف شمّمح مل ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم يٜم٥ًم
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د سمتٙمثػم..ُمتٕمٚمً٘م٤م يم٤من ذًمؽ ًمٚمزوج، سم٤مًمٜم٦ًٌم شمؽمشم٥م أظمرى وم٤مئدة ُمالطمٔم٦م  إُم٦م ؾمقا

 .واًمرؾمؾ إنٌٞم٤مء ؾمٞمد سمؾ إُم٦م ؾمٞمد يريض اًمذي اًمتٙمثػم هذا

 واطمدة ُمـ سم٠ميمثر يتزوج اًمذي وسم٤مًمزوج سم٤مًمرضمؾ شمتٕمٚمؼ أظمرى وم٤مئدة هٜم٤مك ًمٙمـ

 يمثػمة أضمقر أوٓده ُمـ اًمٙمثرة هذه قم٤مىم٦ٌم وُمـ أوٓده، شمٙمثر أن ذًمؽ ٟمتٞمج٦م ُمـ

ة شمٙمقن ىمد: ُمثاًل  ُمٜمٝم٤م ضمًدا، ويمثػمة  شمٙمقن آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام إىمؾ قمغم أو قم٘مٞماًم، اعمرأ

 وهؿ أُم٤مٟمتف وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ي٠مظمذ صمؿ ذًمؽ، ُمـ أيمثر أو اصمٜملم أو سمقًمد ومت٠ميت وًمقد همػم

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف طمٞم٨م ضمًدا، قمٔمٞمؿ أضمر إب هلذا ويٙمت٥م اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ ىمٌؾ

 حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر فمتً مل إٓ احلٜم٨م يٌٚمٖمقا  مل اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُم٤م»

 اًمتٙمٚمٞمػ ؾمـ ىمٌؾ أوٓده ووم٤مة قمغم سم٤مًمّمؼم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل إمم وم٤مًمت٘مرب شاًم٘مًؿ

 وضمؾ قمز اهلل أظمذ شمٙمرر ويمٚمام إوٓد يمثر ومٙمٚمام اعمتزوج، إمم يٕمقد ومرض هذا

 .وأيمثر أيمثر إب هذا أو اًمزوج هذا أضمر يم٤من يمٚمام...  إُم٤مٟم٤مت هذه ًمٌٕمض

 إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع اإلٟم٤ًمن ُم٤مت إذا»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف: أجًْم٤م ذًمؽ ُمـ

 ضم٤مري٦م، صدىم٦م: صمالث ُمـ إٓ قمٛمٚمف اٟم٘مٓمع آدم اسمـ ُم٤مت إذا»: رواي٦م وذم شصمالث ُمـ

 هذا شمتٌع يم٤من يمٚمام أيمثر إوٓد يم٤من ومٙمٚمام شًمف يدقمق ص٤مًمح وًمد أو سمف، يٜمتٗمع قمٚمؿ أو

 .وأيمثر أيمثر إب

 هذه طمقل يدٟمدن يمام اإلومراد وًمٞمس اًمتٕمدد ومٞمف إصؾ اًمزواج شمٕمدد: وم٢مًذا

 ٥مسمًٌ إٓ ذاك وُم٤م ُمٍم، ذم وسمخ٤مص٦م اإلؾمالُمٞملم، اًمٙمت٤مب ُمـ يمثػم اًمدقمقى

 سم٤مًمت٘مٚمٞمؾ اإلؾمالم أُم٦م رأؾمٝم٤م وقمغم يمٚمٝم٤م إُم٦م حتض اًمتل اًمٙم٤مومرة ًمدقمقاتسم٤م شم٠مثرهؿ

 ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمزوضم٦م ٦مًمّمح ًمٚمٛمح٤مومٔم٦م أدقمك ذًمؽ أن سمزقمٛمٝمؿ اًمٜمًؾ ُمـ

 .أظمرى سمّمقرة إوٓد شمرسمٞم٦م قمغم اًمقاًمديـ وسمٛم٤ًمقمدة

 قمدد شم٘مٚمٞمؾ حم٤موًم٦م وم٘مط يريدون إهنؿ أىمقل ٓ يم٤مومرة أضمٜمٌٞم٦م دقمقى ؿمؽ سمال وهذا

 ه١مٓء قم٘مٞمدة ُمع يتٜم٤مؾم٥م اًمذي هق سمؾ ،ملسو هيلع هللا ىلص ورؾمقهل٤م ٟمٌٞمٝم٤م رهم٦ٌم ظمالف قمغم إُم٦م

 إوٓد، ووم٤مة ذم آٟمًٗم٤م إًمٞمف أذت اًمذي إضمر هذا ُمثؾ يٌتٖمقن ٓ اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر

 اهلل ـمٚم٥م صمؿ ص٤محل٦م شمرسمٞم٦م سمؽمسمٞمتف وقمٜمل وًمًدا رزق إذا أنف سم٤مًمف ذم خيٓمر ٓ وم٠مطمدهؿ
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 اًمراطم٦م وذم اًمٕم٤مضمٚم٦م اعمّمٚمح٦م ذم يٗمٙمر إٟمام هذا ذم يٗمٙمر ٓ اهلل، قمٜمد أضمًرا  ًمف أن أُم٤مٟمتف

 أن ٘مٜمعي ومٛمـ اًم٘مٜم٤مقم٦م، هذه ذم خيتٚمٗمقن طم٤مل يمؾ قمغم وهؿ أطمدهؿ ومٞمًٛمع اًمدٟمٞمقي٦م،

 يٙمتٗمقن ٓ ًمٙمـ واًمقًمدان، اًمزوضم٤من أرسمًٕم٤م اعمجٛمقع هٜم٤مك ويٙمقن وًمديـ يرزق

٤م، إًمٞمٝمام ومٞمْمٞمٗمقن وم٘مط سمقًمديـ ًً ♂ يَمْٚمٌُُٝمؿْ  ؾَم٤مِدؾُمُٝمؿْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ظم٤مُم

 ًمؽمسمٞم٦م حيًٜمقن ٕهنؿ ح٤مذا؟ وهٙمذا، ؾم٤مدؾمٝمؿ يمٚمٌٝمؿ يٙمقن أو[ 22:اًمٙمٝمػ]

 قمز اهلل ُمـ إضمر يٓمٚم٥م اعمًٚمؿ ٞمٜمامسم إوٓد، ًمؽمسمٞم٦م طم٤ًمهنؿإ ُمـ أيمثر اًمٙمالب

 ُم٤مت ُم٤م وم٢مذا اهلل، رؾمقل حمٛمًدا وأن اهلل إٓ إهل أٓ ؿمٝم٤مدة ٕوٓده شمٕمٚمٞمٛمف ذم وضمؾ

 قمز اهلل وم٢من وضمؾ قمز اهلل قمٜمد ذًمؽ ًمٞمحتًٌقا  آٟمًٗم٤م ذيمرٟم٤م يمام اًمٌٚمقغ ؾمـ ىمٌؾ أطمدهؿ

 .ًمقًمدا ُمـ صمالصم٦م عمقت آطمت٤ًمب هذا سم٥ًٌم اًمٜم٤مر ُمـ أقمت٘مف ىمد يٙمقن سمٗمْمٚمف وضمؾ

 اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م»: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ح٤م احلدي٨م ذم ضم٤مء

: ىم٤مل واصمٜم٤من؟! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اًم٘مًؿ، حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر متًف مل إٓ احلٜم٨م يٌٚمٖمقا  مل

 ًمٞم٧ًم اًمٗمْمٞمٚم٦م هذه إًذا وواطمد،: ًم٘م٤مل وواطمد،: اًم٘م٤مئؾ ىم٤مل ًمق أنف ومٔمٜمٜم٤م شواصمٜم٤من

 [يرضمق] اعمًٚمؿ أن اًمٕم٘مٞمدة هذه صمٛمرة أو اًمٜمتٞمج٦م ومتٙمقن اعمًٚمٛملم، نأذه٤م ذم إٓ ىم٤مئٛم٦م

 حيٞمقا  أن يريدون ومٝمؿ اًمٙمٗم٤مر أُم٤م واًمٙمثػم، اًمٙمثػم اًمٌمء اًمقًمد ُمـ ًمف يٙمقن أن دائاًم 

 .سم٤مٔظمرة ي٤ٌمًمقن ٓ إهنؿ اًمدٟمٞم٤م، ذم اًم٘مٚمٞمالت اًمًٜمقات هذه

 ومٗمل شاًم٘مًؿ ٦محتٚم إٓ اًمٜم٤مر متًف ًمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمٕمٜمك أُم٤م

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف إمم إؿم٤مرة احلدي٨م  طَمتاْمً  َرسمَِّؽ  قَمغَم  يَم٤منَ  َواِرُدَه٤م إِ

ل صُمؿَّ *  َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم ـَ  ُٟمٜمَجِّ ِذي َ٘مْقا  اًمَّ لمَ  َوَٟمَذرُ  اشمَّ
ِ ِ
[ 72 - 73: ُمريؿ♂ ]ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م اًمٔم٤َّمعم

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: واجلـ ًمإلٟمس اخلٓم٤مب ♂ َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم طَمْتاًم  َرسمَِّؽ  قَمغَم  يَم٤منَ  َواِرُدَه٤م إِ

 ُمـ اجلٜمًلم ُمـ ًمٙمؾ سمد ومال ُمًٓمقًرا، يم٤من اًمٙمت٤مب ذم ذًمؽ إن: أي[ 73:ُمريؿ]

 ىم٤مل صمؿ اًمٜم٤مر، يدظمٚمقا  أن ُمـ سمد ٓ اًمث٘مٚملم هذيـ أومراد ُمـ ومرد ًمٙمؾ واجلـ، اإلٟمس

ل صُمؿَّ ▬: شمٕم٤ممم ـَ  ُٟمٜمَجِّ ِذي َ٘مْقا  اًمَّ لمَ اًمٔمَّ  َوَٟمَذرُ  اشمَّ
ِ ِ
 ًمٙمؾ إًذا سمد ومال[ 72:ُمريؿ♂ ]ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م ٤معم

 اًمٜم٤مر متًف وٓ اًمٜم٤مر يدظمؾ اعمًٚمؿ يمٌػم، وم٤مرق ُمع وًمٙمـ اًمٜم٤مر، يدظمؾ أن اًمٌنم ُمـ

 اًمٙم٤مومر أُم٤م ُمٕم٤ميص، ُمـ ارشمٙم٥م يم٤من ُم٤م سمح٥ًم ومٙمؾ اًمٗم٤مؾمؼ أو اًمٙم٤مومر أُم٤م سمٕمذاب،

 .ذيمرٟم٤م ومٙمام دوٟمف ُمـ أُم٤م اًمٜم٤مر، ذم ومٛمخٚمد
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 :صمالصم٦م أىمقال قمغم اًمتٗمًػم ذم اظمتٚمٗمقا : اًمٙمريٛم٦م ٔي٦ما هذه ذم ووارده٤م

 اًمدظمقل: وًمٞمس اًمٜم٤مر سمج٤مٟم٥م اعمرور هق اًمقرود ُمـ اعم٘مّمقد أن: إول اًم٘مقل

 احلقض، هب٤م دظمؾ أنف يٕمٜمل ٓ احلقض اًمٜم٤مىم٦م أورد: اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م ذم ي٘مقًمقن ٕهنؿ

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕمٜمك: وم٢مًذا  إول، اًم٘مقل هذا[ 73:ُمريؿ♂ ]َواِرُدَه٤م إِ

 رهمؿ داظمٚمٝم٤م ومٝمق اًمٗم٤ًمق أو اًمٙمٗم٤مر ُمـ يم٤من ُمـ ًمٙمـ ضم٤مٟمًٌٞم٤م، ُمروًرا هب٤م يٛمر: أي

 .إول اًم٘مقل هق هذا سمج٤مٟمٌٝم٤م، يٛمر ومٝمق ُم١مُمٜم٤ًم يم٤من ُمـ أُم٤م أنٗمف،

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: اًمث٤مين واًم٘مقل  يرى ومٝمق قمٚمٞمٝم٤م، ُم٤مر: أي[ 73:ُمريؿ♂ ]َواِرُدَه٤م إِ

 .ودظم٤مهن٤م سمٚمٝمٞمٌٝم٤م حيس ٓ وًمٙمـ اًمٜم٤مر

 ويٙمٗمل اًمدظمقل، سم٤مًمقرود اعم٘مّمقد أن: اًمّمحٞمح وهق وإظمػم، اًمث٤مًم٨م واًم٘مقل

 ومٞمحٞمط اجلٌؾ، ذم يم٤مًمٜمٗمؼ اًمٍماط ويٙمقن اًمٍماط، ٟمٗمس ُمـ هق اًمدظمقل يٙمقن أن

 شم١مصمر ٓ اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مر متًف مل اًمذي هذا ُمثؾ يم٤من ُمـ وًمٙمـ سم٤مًمداظمٚملم، اًمٜم٤مر

 ح٤مذا؟ اًمراضمح، هق آٟمًٗم٤م ذيمرت يمام اًم٘مقل وهذا اًمٜم٤مر، ومٞمف

 سمـ ضم٤مسمر أو أفمـ ومٞمام طمٗمّم٦م طمدي٨م ُمـ صحٞمحف ذم روى ىمد ُمًٚماًم  اإلُم٤مم ٕن

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل زوضم٦م قمٛمر سمٜم٧م سمحٗمّم٦م ي٘مٞمٜم٤ًم شمتٕمٚمؼ اًم٘مّم٦م ًمٙمـ أن، أؿمؽ اهلل قمٌد

 ىم٤مًم٧م واحلديٌٞم٦م، سمدر أهؾ ُمـ أطمد اًمٜم٤مر يدظمؾ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ىم٤مل

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: ي٘مقل واهلل! اهلل رؾمقل ي٤م ذاك يمٞمػ: طمٗمّم٦م  َرسمَِّؽ  قَمغَم  يَم٤منَ  َواِرُدَه٤م إِ

 [.73:ُمريؿ♂ ]َُمْ٘مِْمٞم٤ًّم طَمْتاًم 

 طمٗمّم٦م اًمًٞمدة ومٝمٛمتف أي٦م ذم اعمذيمقر اًمقرود أن: ضمًدا ه٤مًُم٤م ؿمٞمًئ٤م هٜم٤م ومٜمالطمظ

 أهؾ ُمـ أطمد يدظمؾ ٓ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل قمٚمٞمٝم٤م أؿمٙمؾ وًمذًمؽ اًمدظمقل، سمٛمٕمٜمك

 اًمدظمقل أي٦م ذم اًمٕم٤معملم رب شمٕمٛمٞمؿ ُمع اًمٜمٗمل هذا قمٚمٞمٝم٤م وم٠مؿمٙمؾ واحلديٌٞم٦م، سمدر

 اًمًٞمدة ومٝمؿ دم٤مه ُمقىمٗمف يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومٜمجد اؾمتثٜم٤مء، سمال يمٚمٝمؿ ًمٚمث٘مٚملم

 ذًمؽ، قمغم أىمره٤م اًمرؾمقل أن اًمدظمقل،: سمٛمٕمٜمك اًمقرود ُمـ اًمقرود سمٛمٕمٜمك طمٗمّم٦م

 ومقق ُمـ أو اًمٜم٤مر سمج٤مٟم٥م اعمرور سمٛمٕمٜمك هق إٟمام: هٜم٤م اًمقرود طمٗمّم٦م، ي٤م ٓ: هل٤م ىم٤مل وُم٤م

ًٓ  أىمره٤م اًمًالم قمٚمٞمف ًمٙمٜمف...   اًمدظمقل سمٛمٕمٜمك هق اًمقرود ُمٕمٜمك أن ومٝمٛمٝم٤م، قمغم أو
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 شواحلديٌٞم٦م سمدر أهؾ ُمـ أطمد اًمٜم٤مر يدظمؾ ٓ»: وهق اًمًالم، قمٚمٞمف طمديثف ذم اعمٜمٗمل

 وىمقومٝم٤م ذم ظمٓمئٝم٤م ممإ ٟمٔمره٤م ًمٗم٧م واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وًمٙمٜمف اًمٗمٝمؿ هذا قمغم أىمره٤م

ل صُمؿَّ ▬: ىم٤مًم٧م ذًمؽ؟ سمٕمد وُم٤مذا»: هل٤م وم٘م٤مل أي٦م، إمت٤مم دون اًمقرود ًمٗمٔم٦م قمٜمد  ُٟمٜمَجِّ

ـَ  ِذي َ٘مْقا  اًمَّ لمَ  َوَٟمَذرُ  اشمَّ
ِ ِ
 .ش[72:ُمريؿ♂ ]ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م اًمٔم٤َّمعم

 اًمٜمٌل ٕن اًمدظمقل: ُمٕمٜمك هق اًمقرود ُمٕمٜمك سم٠من احلدي٨م هذا ُمـ ٟمخرج: إًذا

 مت٤مم ىم٤مل وًمٙمٜمف اًمدظمقل سمٛمٕمٜمك اًمقرود ًممي٦م، ومٝمٛمٝم٤م قمغم ٗمّم٦مطم اًمًٞمدة أىمر ىمد ملسو هيلع هللا ىلص

ل صُمؿَّ ▬: أي٦م ـَ  ُٟمٜمَجِّ ِذي لمَ  َوَٟمَذرُ  اشمََّ٘مْقا  اًمَّ
ِ ِ
 هذا إن: أي[ 72:ُمريؿ♂ ]ضِمثِٞم٤ًّم ومِٞمَٝم٤م اًمٔم٤َّمعم

 ذم هبؿ يًتٝمزئقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ وًمرؤي٦م ًمٚمٕمؼمة إٓ يٙمقن ٓ ًمألبرار سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمدظمقل

ـَ  ًْمٞمَْقمَ وَم٤م▬: اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة ِذي ـَ  آَُمٜمُقا  اًمَّ ٤مرِ  ُِم *  َيٜمُٔمُرونَ  إََرائِِؽ  قَمغَم *  َيْْمَحُٙمقنَ  اًْمُٙمٗمَّ

َب  َهْؾ  ٤مرُ  صُمقِّ  [ .56 - 54: اعمٓمٗمٗملم♂ ]َيْٗمَٕمُٚمقنَ  يَم٤مُٟمقا  َُم٤م اًْمُٙمٗمَّ

 أو ىمٚمٜم٤م يمام ضم٤مسمر طمدي٨م ُمـ أسح سيح هق آظمر طمديًث٤م هٜم٤م ٟمذيمر أن وحيًـ

 سمحجر قمّمٗمقريـ سمف ٟمرُمل: أطمٞم٤مًٟم٤م ٟمًٛمع يمام جًْم٤مأ ٟمذيمره احلدي٨م هذا ًمٙمـ طمٗمّم٦م،

ًٓ  ٟمٌلم واطمد،  ومٞمٛمٙمـ اًمًٜمد وٕمٞمػ أنف: وصم٤مٟمًٞم٤م طمٗمّم٦م، طمدي٨م يمٛمٕمٜمك ُمٕمٜم٤مه أن أو

 .سمف آؾمتدٓل وًمٞمس آؾمتِمٝم٤مد

 ضمٝم٤مًم٦م ومٞمف سم٢مؾمٜم٤مد اعمًتدرك ذم احل٤ميمؿ اهلل قمٌد أبق اإلُم٤مم أظمرضمف احلدي٨م

 اعمديٜم٦م، ذم اًمٓمريؼ ذم رضمؾ ٘مٞمفًم أنف: إنّم٤مري اهلل قمٌد سمـ ضم٤مسمر قمـ ووٕمػ،

 طمقل اعمج٤مًمس ُمـ جمٚمس ذم وىمع ظمالوًم٤م أن قمٚمٞمف ىمص أن سمٕمد أي٦م هذه قمٜمف وم٠ًمخف

 أن ضم٤مسمر ضمقاب ومٙم٤من اًمثالصم٦م، اعمٕم٤مين ُمـ ُمٕمٜمك إمم ذه٥م ومٙمؾ ومٞمٝم٤م، اًمقرود ُمٕمٜمك

 ٓ»: ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٛمٕم٧م أيمـ مل إن صٛمت٤م: وىم٤مل أذٟمٞمف ذم أصٌٕمٞمف ووع

 قمغم يم٤مٟم٧م يمام اعم١مُمٜملم قمغم وؾمالًُم٤م سمرًدا شمٙمقن صمؿ ويدظمٚمٝم٤م إٓ ضمروم٤م وٓ سمر يٌ٘مك

 .شواًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ

 أن: سم٤مًمدراؾم٦م وٟمخرج ُمًٚمؿ صحٞمح ذم ضم٤مسمر طمدي٨م ُمٕمٜمك ي١ميمد احلدي٨م هذا

َّٓ  ُِمٜمُْٙمؿْ  َوإِنْ ▬: أي٦م ذم ىم٤مل اهلل ٕن ُمٜمف: سمد ٓ اًمدظمقل أن: اًم٘مًؿ حتٚم٦م ُمٕمٜمك  إِ
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 ىمد وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمٜم٤مر: متًف ٓ ًمٙمـ اًم٘مًؿ، هق هذا[ 73:يؿُمر♂ ]َواِرُدَه٤م

 .ُمٜمف سمد ومال اًمدظمقل أُم٤م اًمٜم٤مر، متًٝمؿ أن ُمـ إبرار قمّمؿ

 احلٜم٨م يٌٚمٖم٤م أن ىمٌؾ شمقوم٤ممه٤م وضمؾ قمز رسمٜم٤م صمؿ اًمقًمد ُمـ اصمٜم٤من ًمف يم٤من ومٛمـ

 .سمٕمذاب اًمٜم٤مر متًٝمام ومال اهلل قمٜمد إضمر وأُمٝمام أبقمه٤م واطمت٤ًٌم

سًم٤م اهلل ؿم٤مء إن يٙمٗمل هذا وًمٕمؾ  .اًم١ًمال قمـ ضمقا

 (11:11:57( /22) ضمدة ومت٤موى)

 ايمزوصمات سمعدد دم ايمشقخ رأي

 ُمٙم٤مصمر وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا  ملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل طمدي٨م ؾمٌؼ ومٞمام :ايمسائل

 أنؽ وسمٚمٖمٜم٤م اًمزوضم٤مت، شمٕمدد أو إومم اًمزوضم٦م احلدي٨م ذم اعم٘مّمقد يٕمٜمل إُمؿ سمٙمؿ

 ٤مرض؟احل اًمقىم٧م ذم اًمزوضم٤مت سمتٕمدد شمٜمّمح ٓ

 واًمراسمع، واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين ًمٚمزواج يتٕمرض ٓش اًمقًمقد شمزوضمقا » احلدي٨م :ايمشقخ

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬ شمٕم٤ممم ىمقًمف احلدي٨م قمـ ويٖمٜمٞمٜم٤م يٙمٗمٞمٜم٤م أٓ ًمٙمـ   ُِم
ِ
٤مء ًَ  اًمٜمِّ

 [.5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك

 ُمـ سم٠ميمثر اًمرضمؾ يتزوج أن اًمٞمقم أنّمح ٓ أين أُم٤م هذه، أي٦م يٙمٗمٞمؽ أفمـ

 أن أؾمتٓمٞمع ٓ أن٤م ٕين إـمالىمٝم٤م: قمغم ًمٞم٧ًم ًمٙمـ ص٤مدىم٦م، ٟمّمٞمح٦م ومٝمذه واطمدة،

 اًمتل اًمٙمريٛم٦م آي٦م قمٜمدك أوًٓ  دام وُم٤م وٟمّمح، أُمر اًمنمع سمف ُم٤م سمخالف أنّمح

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬  اٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه٤م   ُِم
ِ
٤مء ًَ  [5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  ٜمَكَُمثْ  اًمٜمِّ

 ٓ: أن أىمقل أن٤م ًمٙمـ واطمدة، إٓ شمتزوج ٓ ي٘مقل أن قم٤ممل ًمٓم٤مًم٥م سمؾ ًمٕم٤ممل، يٜمٌٖمل ومال

 يتزوج أن واًمْمالل اًمٙمٗمر سمالد وؾم٤مئر وأُمريٙم٤م أورسم٤م سمالد إمم ذه٥م إذا ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز

ٟمٞم٦م، يم٤مٟم٧م أو هيقدي٦م يم٤مٟم٧م وًمق هٜم٤مك ُمـ  أُمر أن سمٕمد وضمؾ قمز اهلل سم٠من اًمٕمٚمؿ ُمع ٟمٍما

ـَ  َواعمُْحَّمٜم٤َمُت ▬ وم٘م٤مل ذًمؽ قمغم قمٓمػ اعم١مُمٜم٤مت سمٜمٙم٤مح ـَ  ُِم ِذي ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ  ُِم

ٌْٚمُِٙمؿْ   [.3:اح٤مئدة♂ ]ىَم
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 هذه ُمـ واطمدة يتزوج أن اًمٞمقم اعمًٚمؿ أنّمح ٓ: أىمقل أن٤م ذًمؽ ُمع ًمٙمـ 

 أن يريد اًمذي اًمٙم٤مومر سم٤معمجتٛمع قمالىم٦م ًمف أطمدمه٤م اصمٜملم: ًمًٌٌلم ح٤مذا؟ اًمٙمت٤مسمٞم٤مت،

 اًمتل اًمزوضم٦م إًمٞمف يٜم٘مؾ أن يريد اًمذي اعمًٚمؿ سم٤معمجتٛمع ىم٦مقمال ًمف وأظمر ُمٜمف، يتزوج

 اعمجتٛمٕملم قمـ اظمتٚمٗم٤م اعمجتٛمٕملم ُمـ يمؾ اًمٙم٤مومر، اعمجتٛمع ذاك ُمـ وخيرضمٝم٤م يٜمِمٚمٝم٤م

ـَ  َواعمُْحَّمٜم٤َمُت ▬ آٟمٗم٤مً  اعمذيمقرة أي٦م ٟمزول قمٝمد ذم ىم٤مئٛملم يم٤مٟم٤م اًمٚمذيـ ـَ  ُِم ِذي  ُأوشُمقا  اًمَّ

ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  [.3:اح٤مئدة♂ ]ىَم

 قمغم خيٗمك ٓ هذا أن وم٠مفمـ ىمٌؾ اًمذي قمـ اظمتٚمػ وأنف اًمٙم٤مومر، اعمجتٛمع أُم٤م

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل زُمـ ذم وسمخ٤مص٦م اًم٤ًمسم٘م٦م إزُمٜم٦م ذم واًمٜمّم٤مرى اًمٞمٝمقد ٕن أطمد:

 آسم٤مئٝمؿ قمـ ورصمقه٤م اًمتل سم٤مٕظمالق اًمتٛمًؽ ُمـ رء قمٜمدهؿ ذم يم٤من اًمًالم

 ذف، اؾمٛمف رء ذم همػمة، اؾمٛمف رء ذم أنٌٞم٤مئٝمؿ، قمـ شمٚم٘مقه٤م وه١مٓء وأضمدادهؿ،

 .آظمره إمم.. طمِمٛم٦م ؾمؽمة،

 قمٙمًٝم٤م وأصٌح ُمٜمًٞم٤ًم، ٟمًٞم٤مً  أصٌح٧م إوريب اعمجتٛمع ذم إؿمٞم٤مء هذه 

 ُمٜمف يتزوج ىمد اًمذي اًمٙم٤مومر اعمجتٛمع هذا قمٚمٞمف جمتٛمٕمٝمؿ اًم٘م٤مئؿ هق وٟم٘مٞمْمٝم٤م ووده٤م

  ىم٤مل اميم ص٤مر اًمٞمقم اعمًٚمؿ اعمجتٛمع أن ؿمؽ ٓ اعمًٚمؿ اعمجتٛمع أُم٤م ُم٤م، يمت٤مسمٞم٦م اعمًٚمؿ

 يم٤من اإلؾمالُمل إول اعمجتٛمعش ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك همري٤ٌمً  سمدأ اإلؾمالم إن:»اًمًالم قمٚمٞمف

 وإنٌٞم٤مء اًمرؾمؾ زُمـ ذم طمتك شم٘مدُمتٝم٤م، اًمتل اعمجتٛمٕم٤مت ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمث٤مًمٞم٤مً  جمتٛمٕم٤مً 

ة ًمٞمس يم٤مٟم٧م اًمّم٤مًمح اعمجتٛمع هذا سمٕمده ُمـ ضم٤مءت اًمتل اعمجتٛمٕم٤مت قمـ ومْمالً   اعمرأ

 هذه ذم وشمدظمؾ إؾمالُمل جمتٛمع ذم ؾمتٕمٞمش ُم٤م هقم٤من ًٚمؿاعم شمزوضمٝم٤م إذا اًمزوضم٦م

 قم٤مداهتؿ  ُمع وشمتٛمِمك اعمجتٛمع سمٓم٤ٌمئع وشمٜمٓمٌع إؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اًمٌقشم٘م٦م

 اعمجتٛمع ُمـ اىمؽمسم٧م أهن٤م سم٥ًٌم ُمًٚمٛم٦م: اًمٙم٤مومرة اًمزوضم٦م شَمٍِم  مل إذا هذا وشم٘م٤مًمٞمدهؿ،

 ؾَمٜمُِرهيِؿْ ▬ شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام ًمف ومٌدا ىمرب، وقمـ يمث٥م قمـ وقمرومتف ومٞمف، وقم٤مؿم٧م اعمث٤مزم،

ِٝمؿْ  َوذِم  أوَم٤مِق  ذِم  آَي٤مشمِٜم٤َم ًِ  [.35:ومّمٚم٧م♂ ]َأنُْٗم

 ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن: »ىم٤مل طمٞمٜمام احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أؿم٤مر وىمد 

 اجلٝم٤مد آصم٤مر إمم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف  يِمػمش اًمًالؾمؾ ذم اجلٜم٦م إمم جيرون أىمقام ُمـ
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 وي٠مهون، ُمٜمٝمؿ وي٘متٚمقن أقمدائٝمؿ قمغم ٍَمونُيٜمْ  يم٤مٟمقا  طمٞم٨م إول، اإلؾمالُمل

 إمم أهى ومٞمٜم٘مٚمقن قمٌٞمدًا، أرىم٤مء يّمٌحقن اًمنمقمل احل٤ميمؿ سمرأي إهى وه١مٓء

قمقن صمؿ اإلؾمالم، سمالد  ظم٤مدم ًمف يٓمٚمع ومٝمذا اًمٖمٜم٤مئؿ: ذم اًمقارد اًمت٘مًٞمؿ طم٥ًم ُيَقزَّ

ة ًمف يٓمٚمع وهذا ىمقي، ؿم٤مب أو يمٌػم رضمؾ  سمٙمر ومت٤مة أو، ـمٌٕم٤مً  يم٤مٟم٧م ُمتزوضم٦م اُمرأ

 إؾمالم ؾم٥ٌم هذا ومٙم٤من اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع ذم يدظمٚمقا  أن إه سم٥ًٌم ومٞمْمٓمرون

 قمغم ىم٤مئؿ اًمذي اًمٙم٤مومر اعمجتٛمع ُمـ ُٟمِ٘مٚمقا  ٕهنؿ إهى: ه١مٓء ُمـ اعم١مًمٗم٦م إًمقف

 اًمٕمدل، قمغم اًم٘م٤مئؿ اإلؾمالُمل اعمجتٛمع إمم واًمٗم٤مؾمدة اًم٤ٌمـمٚم٦م إظمالق وقمغم اًمٔمٚمؿ

 شمتٌلم وسمْمده٤م ىمٞمؾ ويمام- اًمٗمقارق هذه ونير ومٚمام إظمالق، ذم اًمًٛمق وقمغم

 .يقُمئذ هذا ُمًٚمٛملم ويّمٌحقن ىمٚمقهبؿ، ذم اإليامن يدظمؾ -إؿمٞم٤مء

 ؾمتتقمم مت٤مُم٤ًم، ُمٕمٙمقؾم٦م احلّمٞمٚم٦م ومًٞمٙمقن أروسمٞم٦م ًمقاطمدة اعمًٚمؿ ضم٤مء إذا اًمٞمقم 

 دمٕمٚمف أن اًميوري ُمـ ومٚمٞمس ٟمٗمًف، اًمزوج شمرسمٞم٦م شمتقمم ورسمام اًمزوج، أوٓد شمرسمٞم٦م هل

ٟمٞم٤مً   اًمٕم٤مدات اإلؾمالم، سمالد ذم أوروسم٤م طمٞم٤مة يٕمٞمش ؾمتجٕمٚمف ًمٙمـ هيقدي٤مً  أو ٟمٍما

ـَ  َواعْمُْحَّمٜم٤َمُت :▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمـ اعم٘مّمقد هذا ًمٞمس ذًمؽ، وٟمحق واًمت٘م٤مًمٞمد ـَ  ُِم ِذي  اًمَّ

ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم  اعمنميملم أىمرب ٕنف هذا أب٤مح هق ٓ،[ 3:اح٤مئدة♂ ]ىَم

 اًمٞمٝمقد ُمـ اجلٜمًلم أىمرب صمؿ وٟمّم٤مرى، هيقد اًمٙمت٤مب ؾأه هؿ اعمًٚمٛملم إمم واًمٙمٗم٤مر

 آصم٤مر هذه اًمٞمقم ًمٙمـ اًمٙمريؿ، اًم٘مرآن سمٜمص اًمٜمّم٤مرى هؿ اإلؾمالم إمم واًمٜمّم٤مرى

 وصم٤مٟمٞم٤مً  شمٔمٝمر ُم٤م أوًٓ  اًمٞمقم اإلؾمالُمل، اعمجتٛمع ذاك ذم شمٔمٝمر يم٤مٟم٧م اًمتل اًمٓمٞم٦ٌم

 .ئمٝمر اًمذي هق اًمٕمٙمس،

 ُمـ وٓ إورسمٞم٤مت، ُمـ شمتزوضمقا  ٓ: أن٤م أىمقل اًمٜمت٤مئ٩م هلذه اعمالطمٔم٦م أضمؾ ُمـ 

 ىمد اًمتل ًمٚمٛمٗم٤مؾمد ُمالطمٔم٦م وإٟمام هلل، طم٤مؿم٤م اهلل أطمؾ ح٤م حتريامً  ٓ إُمريٙمٞم٤مت،

 ذم ُم٠مُمقرون وٟمحـ اًمٙمالم هذا أىمقل ٓ أن٤م وح٤مذا اًمزواج، هذا وراء ُمـ شمؽمشم٥م

 نٕ اعمتؼمضم٦م: اعمرأة يتزوج وٓ اًمٗم٤مؾم٘م٦م، اعمرأة يتزوج أٓ اعمًٚمؿ ٟمٜمّمح أن اإلؾمالم

 اًمداظمٚمٞم٦م، وزير ُمٙم٤من ذم اًمّمٖمػمة دوًمتٝمؿ ذم وؾمتٙمقن طمٞم٤مشمف، ذيٙم٦م ؾمتٙمقن هذه

 ؾمؽمسمٞمٝمؿ ومٙمٞمػ زواضمٝمؿ، ُمـ أثر ؾمٞمٙمقن اًمذي اجلديد اًمٜمشء هذا ؾمؽميب اًمتل هل

 شمتزوضمقا  ٓ ٟم٘مقل أن إذاً  وأومم وم٠مومم يٕمٓمٞمف، ٓ اًمٌمء وم٤مىمد ٕن قمٚمٞمف: هل ُم٤م قمغم
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 أصٌح٧م وإظمالق وُمتٌدل، ُمتٖمػم شمٌٕمٝمؿ ٟمٗمًف اًمديـ واًمِّكم.. اًمٗمٚمت٤مٟم٤مت هذول

 .آظمره إمم ضمًؿ، سمدون اؾمؿ

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬ شمٕم٤ممم ىم٤مل ح٤م يم٤من اًمتثٜمٞم٦م، ُمقوقع إمم ٟمٕمقد    ُِم
ِ
٤مء ًَ  اًمٜمِّ

 سمام ومٙمري٤مً  ُمٖمزو همػم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع يم٤من[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك

 اإلؾمالُمل اعمجتٛمع ذم هٜم٤مك يٙمـ مل سمٛمٕمٜمك ومٙمري٤ًم، ُمٖمزي اًمٞمقم اإلؾمالُمل اعمجتٛمع

 يم٤مٟمقا  طم٤مؿم٤مهؿ اعمًٚمٛملم، ُمـ يمثػم ىمٚمقب ذم أُم٤ميمـ حتتؾ أضمٜمٌٞم٦م أومٙم٤مر همرسمٞم٦م، صم٘م٤موم٦م

 اًمت٤مؾمع اًم٘مرن ذم وسمخ٤مص٦م أن أُم٤م ،ملسو هيلع هللا ىلص  ٟمٌٞمف ىمٚم٥م قمغم اهلل أنزل سمام طم٘م٤مً  ُم١مُمٜملم

 وًمتٝمؿد وذه٤مب اعمًٚمٛملم، وسمٕمض اإلؾمالم، ًمٌالد اًمٙمٗم٤مر همزو وسم٥ًٌم قمنم،

 ُمـ يمثػم أدُمٖم٦م ذم وشمٕمِمش شمًٞمٓمر اًمتل هل اًمٖمرسمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م أصٌح٧م وظمالومتٝمؿ

 ٟمًٛمع ٟمزال وٓ ويمٜم٤م ٓ يمٞمػ سمديٜمٝمؿ، ضمٝمٚمٝمؿ سم٥ًٌم اعمتديٜملم طمتك اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم

 سمٕمض ُمـ اًمٙمٚمؿ حيرومقن أهنؿ اعمٍمي٦م اإلذاقم٤مت ظم٤مص٦م اإلذاقم٤مت سمٕمض ُمـ

 إظمرى أي٦م: وي٘مقًمقن دل،اًمٕم سمنمط سمٖمػمه اًم٤ًمسم٘م٦م أي٦م ويٗمنون ُمقاوٕمف،

ـْ : ▬شم٘مقل َتٓمِٞمُٕمقا  َوًَم ًْ  اًمٕمدل وإٟمام اعمج٤مل، هذا ذم ًمٞمس اًمٜمٗمل هذا سمٞمٜمام♂ شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ  شَم

: ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أن وٕمػ ؾمٜمده ذم طمدي٨م ذم ضم٤مء ويمام اًم٘مٚمٌل،

 اجلقاب أُمٚمؽ، ومٞمام ىمًٛملش أُمٚمؽ ٓ ومٞمام شم١ماظمذين ومال أُمٚمؽ، ومٞمام ىمًٛمل هذا مهللا»

 قمٜمده٤م هذه ُمش ُمثٚمٝم٤م همروم٦م، هل٤م وهذه همروم٦م، هل٤م هذه ًمٞمٚم٦م، هذه وقمٜمد ًمٞمٚم٦م، هذه قمٜمد

 صمقب هلذه، صمقب يٛمٚمٙمف، اًمذي اح٤مدي اًم٘مًؿ هق هذا همروم٦م، قمٜمده٤م وشمٚمؽ ىمٍم،

 قم٤مئِم٦م أطم٥م ٕينش أُمٚمؽ ٓ سمام شم١ماظمذين ومال» وهٙمذا هلذه، صمقسملم هلذه، صمقسملم هلذه،

: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م إًمٞمؽ أطم٥م اًمٜم٤مس أي ؾمئؾ وىمد ف،أُمٚمٙم ٓ هذا همػمه٤م، ُمـ أيمثر

 اًمٕمدل هق اعمنموط اًمٕمدل وم٢مذًا:ش أبقه٤م: »ىم٤مل اًمرضم٤مل؟ وُمـ: ىم٤مًمقا ش قم٤مئِم٦م»

 ممٙمٜم٤مً  ًمٞمس هق اًمذي اًم٘مٚمٌل اًمٕمدل هق إظمرى أي٦م ذم اعمٜمٗمل واًمٕمدل اعمٛمٙمـ،

 ذم ٚمامتاًمٙم يٚم٘مقن اًمذي وُمـ اإلؾمالُمٞملم، اًمُٙمت٤َّمب ُمـ يمثػم اًمٗمرق هذا يتج٤مهؾ

 ومْمالً  اًمرضم٤مل أذه٤من ذم ُمًت٘مراً  وم٠مصٌح اإلؾمالُمل، اًمٗمٙمر قمغم ومًٞمٓمروا اإلذاقم٤مت،

 اًمٕمدل، ممٙمٜم٤مً  ًمٞمس ٕنف ح٤مذا: ًمٚميورة، إٓ دمقز ُم٤م هذه اًمتثٜمٞم٦م أن اًمٜم٤ًمء أذه٤من قمـ

 ذم يم٤من ومٚمام ًمٚمنمع، وخم٤مًمػ سم٤مـمؾ يمالم هذا اعمحٔمقرات، شمٌٞمح اًميورات ًمٙمـ
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 ُم٤م صم٤مٟمٞم٦م واطمدة يتزوج أن يريد اإلٟم٤ًمن ومٚمام إضمٜمٌٞم٦م، ٙم٤مرسم٤مٕوم ُمٖمزواً  أن قمٍمٟم٤م

 صم٤مٟمٞم٦م واطمدة شمزوضم٧م ح٤مذا: ًمف ي٘مقًمقا  إًمٞمف اًمٜم٤مس أىمرب اًمزواج، هذا قمغم ًمف ُمٕمٞمٜم٤مً  جيد

 وأصقات أىمالم ٟمنم سم٥ًٌم اًمٖمرسمٞم٦م اًمث٘م٤موم٦م ذم ُمٕمِمش اًمٗمٙمر ُمٕمِمش ٕنف ح٤مذا:

 صم٤مٟمٞم٦م واطمدة شمزوج ومالن ت٘مٌؾًمٞم اإلؾمتٕمداد اعمجتٛمع هذا قمٜمده ذم ُم٤م وًمذًمؽ إؾمالُمٞم٦م،

 .ًمٚميورة إٓ

 اًميورة، هبذه حيٙمؿ اًمذي ومٛمـ ًمٚميورة اًمتثٜمٞم٦م جيقز يم٤من إذا يمٚمٛم٦م زم هٜم٤م وأن٤م 

 اًمتل اًميورة ي٘مدر ُمـ قمتٞم٤ًم، اًمٙمؼم ُمـ سمٚمٖم٧م وىمد صم٤مٟمٞم٦م واطمدة شمزوضم٧م ُمثالً  أن٤م، إٟمف

 أنؽ ًمؽ سمٞمًقغ ُم٤م أن٧م ٓ، ؾمٞم٘مقل أتزوج؟ زم سمتًقغ وأنف أتزوج أين أخزُمتٜمل

 شمدظمؾ ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م، زوضمتل وسملم سمٞمٜمل شمريد ُم٤مذا ريب، وسملم شمريد ُم٤مذا إذاً  أن٤م َُمـ شمتزوج،

 ٓ وٟمحـ اًمٖمرسمٞم٦م، هذه ُمثؾ صم٘م٤موم٤مت سمٜمنم وزوضمتف: اعمرء سملم ًمٚمتٗمريؼ ؾم٤ٌٌمً  شمٙمـ ٓ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم اعمٓم٤مف هن٤مي٦م هق هذا ٟمِمٕمر، وٓ ٟمدري وٓ ٟمحس

 شمٕم٤ممم سم٘مقًمف هذا زُمٜمٜم٤م ذم حي٤مضمجٜم٤م ٤مساًمٜم ُمـ يمؿ ؾمٛمح٧م ًمق ؿمٞمخٜم٤م :يمسائلا

َّٓ  ظِمْٗمُتؿْ  وَم٢ِمنْ ▬  ذط سمٞم٤من اًمرضم٤مء شم٘مقل إظم٧م[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]وَمَقاطِمَدةً  شَمْٕمِدًُمقا  َأ

: يمٚمٛم٦م ُمٕمٜمك ُم٤م اًمزُم٤من، هذا ذم ُمقضمقد اًمٕمدل وهؾ اصمٜمتلم، ُمـ اًمزواج ذم اًمٕمدل

▬ َّٓ َّٓ  َأْدَٟمك▬ أي٦م شمٙمٛمٚم٦م ذم♂ شَمُٕمقًُمقا  َأ  إول؟ اًم١ًمال هذا[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَمُٕمقًُمقا  َأ

 أنك ذًمؽ: »قمٜمف اجلقاب ؾمٌؼ أن، اًم١ًمال ُمـ إول ًمٚم٘مًؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمشقخ

 ومٛمٕمٜمك اًمٗم٘مر، هق هٜم٤م اًمٕمٞمٚم٦م آٟمٗم٤م، ىمٚمٜم٤مه ومٞمام ي٘مقيٜم٤م ؾم١مال هذا واهللش شمٕمقًمقا  أٓ

 هذا ًمٙمـ واًمٖمٜمك، اًمثروة ذم ؾم٥ٌم هق اًمزواج ُمـ اإليمث٤مر أن اًمتٕمٚمٞمؾ ُمٕمٜمك اًمتٕمٚمٞمؾ

ءَ  َيُٙمقُٟمقا  إِنْ ▬ شم٘مقل ُم٤مذا أي٦م أجف أدري ُم٤م سمحدي٨م يذيمرين ُ  ُيْٖمٜمِِٝمؿُ  وُمَ٘مَرا ـْ  اّللَّ  وَمْْمٚمِفِ  ُِم

 ُ َّٓ  َأْدَٟمك َذًمَِؽ ▬ ًمٚمٗم٘مر ؾم٤ٌٌمً  وًمٞمس اًمثروة ؾم٥ٌم هق اًمزواج[ 52:اًمٜمقر♂ ]َواّللَّ  َأ

 اًمِم٤مئع ُمـ اًمٞمقم اًمٜم٤مس ُمـ واًمٕمجٞم٥م وم٘مراء، شمّمٌحقا  ُم٤م يٕمٜمك[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَمُٕمقًُمقا 

 اًمٜم٤مس قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، سملم ـمٞم٦ٌم سمٙمٚمٛم٦م يذيمرين قمٚمٞمف واجلقاب اًم١ًمال هذا اًمٜم٤مس سملم

ّٓ  صح ورزىمف، هق جيل اًمْمٞمػ ي٘مقًمقا   أجْم٤مً  اعمرأة ـمٞم٥م اًمٜم٤مس، هٙمذا ي٘مقًمقا  ٓ، وا
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 صم٤مٟمٞم٦م واطمدة يتزوج خي٤مومقا  اًمٜم٤مس ح٤مذا ورزىمٝم٤م، شم٠ميت اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرأة ورزىمٝم٤م، هل شم٠ميت

 .شمٗم٘مرون أٓ أي شمٕمقًمقا  أٓ أىمرب أي أدٟمك ذًمؽ يرد وٓ اًمٗم٘مر، ذم ي٘مٕمقا  أهنؿ خي٤مومقا 

 اًمذي اًمٖمريب اًمتقضمٞمف ُمـ أثر هذا شمٚمؽ، إمم ؾمٜمرضمع سمٕمديـ أثر هذا أؾمت٤مذ ي٤م هذا

 آٟمٗم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م احل٤مرث أبق ي٤م اًمٕمزب شمٌع أي٦م أُم٤م يٕمٜمل وىمٚم٥م آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذٟم٤م

 ♂ .وَم٢ِمْن ظِمْٗمتُْؿ َأَّٓ شَمْٕمِدًُمقا وَمَقاطِمَدةً ▬

 . هذا اًمٖمريب إثر ُمـ اًمٖمريب إثر أن اعمٖمزى :سائلايم

 قمدم ؾم٥ٌم هق اًمث٤مين اًمزواج قمدم اًمزواج، قمدم أي٦م هذه إٟمف: أىمقل :ايمشقخ

 عمجلء وؾم٥ٌم اًمٕمدل، وهق ومٞمف اعمنموط اًمنمط ذم هب٤م اح٠مُمقر اًمتثٜمٞم٦م هق سمٞمٜمام اًمٗم٘مر،

 أٓ هق ًمٞمس ♂قا قًمُ ٕمُ شمَ  َّٓ أَ  كٟمَ دْ أَ ▬ أجش  ومذًمؽ اًمنمقمل، اًمزواج هذا سم٥ًٌم اًمرزق

، ، أن هق ٓ، شمتزوضمقا  هذه آظمر ذم ضم٤مءت اًمتل اًمٖم٤مي٦م هذه حي٘مؼ اًمذي وهق شمتزوضمقا

 . أي٦م

ّٓ  يمٚمٛم٦م ومٝمٛمقا  هؿ :ايمسائل  يٕمٜمل قم٤مئؾ ًمؽ ي٘مقًمق اًمِم٤مُمل، اعمثؾ ذم شمٕمقًمقا  أ

 .شمٔمٚمٛمقا  أٓ: شمٕمقًمقا  أٓ فم٤ممل، أي قم٤مئؾ ومالن

♂ وَم٠َمهْمٜمَك قَم٤مئاًِل  َوَوضَمَدكَ : ▬شمٕم٤ممم ٤ملىم يمام اًمٗم٘مر، ُمـ اًمَٕمْٞمٚم٦م، ُمـ ٓ، :ايمشقخ

 .وم٘مراء شمّمٌحقا  ُم٤م يٕمٜملش شمٕمقًمقا  أٓ: »ىم٤مل ومٝمٜم٤م[ 8:اًمْمحك]

َّٓ  ظِمْٗمُتؿْ  وَم٢ِمنْ ▬ :ايمسائل  [.5:اًمٜم٤ًمء♂ ]وَمَقاطِمَدةً  شَمْٕمِدًُمقا  َأ

 ذم اًمٌٞم٤مت، ذم ُمًتٓم٤مع، ُم٤مدي قمدل قمدٓن، اًمٕمدل: ىمٚمٜم٤م آٟمٗم٤مً، قمٜمٝم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م هذه :ايمشقخ

 ُمًتٓم٤مع همػم قمدل ذم ُمت٤ًموي٤مً، ُم٤مذا يٙمقن أن جي٥م واإلٟمٗم٤مق، اإلقم٤مٟم٦م ذم ًمٚم٤ٌمس،ا ذم اًمًٙمـ،

 أيمثر قم٤مئِم٦م حي٥م يم٤من سم٠منف ساطم٦م أظمؼمٟم٤م ملسو هيلع هللا ىلص  اًمرؾمقل اًم٘مٚمٌل اًمٕمدل اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل وهق

 زوضم٤مشمف، سملم سمٞمٕمدل ُمٙمتقم، رء ًمٞمس اًمّمح٤مسم٦م، مج٤مهػم قمٜمد هذا قمرف طمتك اًمٜم٤ًمء، يمؾ ُمـ

ال قمٚمٞمف  اًمرؾمقل يمقن قمرف ٞمدة وهلذه قم٤مئِم٦م، حي٥م ماًًم  قمٚمٞمف  اًمرؾمقل قمٜمد اعمٜمزًم٦م ُمـ اًًم

 ومٙم٤مٟمقا  احل٘مٞم٘م٦م هذه اًمرؾمقل أصح٤مب قمرف اًمٓم٤مهرات، زوضم٤مشمف ُمـ همػمه٤م ُمـ أيمثر اًمًالم

ل ي٘مّمدون ٞمدة قمٜمد ٟمقسمتف أن يٕمٚمٛمقن يقم هبداي٤مهؿ ملسو هيلع هللا ىلص  اًمٌٜم  .قم٤مئِم٦م اًًم
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 اًمذي اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل ي١ماظمذ ومال وًمذًمؽ سم٤مًم٘مٚم٥م، قمالىم٦م ًمف احل٥م هذا 

 ًمف وًمٞمس طمديث٤ًم، ورواه سمٕمْمٝمؿ أظمٓم٠م وىمد مجٞماًل، أراه ًمٙمٜمل صقذم ُمثؾ قمٚمٞمف َيّْمُدق

 يم٤من إذاش اعم٘مرسملم ؾمٞمئ٤مت إبرار طمًٜم٤متش »اعم٘مرسملم ؾمٞمئ٤مت إبرار طمًٜم٤مت» أصؾ

 إًمٞمٜم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم سم٤مًمٜم٤م ومام..قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طم٥م وهق اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل يٛمٚمؽ ٓ اًمرؾمقل

 اعمنموط وم٤مًمٕمدل اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل هذا ُمثؾ ٟمًتٓمٞمع أٓ وأومم أومم ومٜمحـ ٟمحـ،

 ؿمٕمػم ظمٌز واطمدة قمٜمد ي٠ميمؾ يٕمٜمل اًمٕمدل، وإضمراء واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اعمًٚمؿ ًمٞمتزوج

 هذا ٕن مت٤مُم٤ًم: سم٤مًمت٤ًموي إٓ ومالومؾ وىمرص ىمٛمح ظمٌز يّمػم ُم٤م شمٚمؽ ومالومؾ، وىمرص

 .وم٘مس ذًمؽ وقمغم يٛمٙمـ، ُم٤مدي رء

 وأنف اعمنموط، اًمٕمدل طم٘مٞم٘م٦م يٕمرومقا  أن اًمرضم٤مل ىمٌؾ اًمٜم٤ًمء قمغم ومٞمج٥م وًمذًمؽ 

ُ  ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ▬ ممٙمـ ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم ـْ ▬ ىم٤مًمف اًمذي واًمٕمدل[ 286:اًمٌ٘مرة♂ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ  َوًَم

َتٓمِٞمُٕمقا  ًْ  اًمٕمدل ُمٕمٜم٤مه ًمٞمس ومٝمذا♂ ٦م٘مَ ٚمَّ ٕمَ يم٤معمُ  ٤موهَ رُ ذَ شمَ  اَل ومَ ▬ أي٦م مت٤مم♂ شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ  شَم

 سملم إضمرائف ذم ذط ًمٞمس اًمذي اًم٘مٚمٌل ًمٕمدلا هذا ًمٙمـ اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل وإٟمام إول،

 ًمقاطمدة متٞمؾ أنؽ اًمٜم٤ًمء سملم اًم٘مٚمٌل ًمٚمٕمدل اؾمتٓم٤مقمتٙمؿ قمدم حيٛمٚمٜمٙمؿ ٓ اًمٜم٤ًمء،

 ُمٓمٚم٘م٦م، هل وٓ زوج، ذات هل ٓ ُمزوضم٦م، هل ٓ، يم٤معمٕمٚم٘م٦م، شمٚمؽ وشمؽمك حتٌٝم٤م اًمتل

ـْ : ▬ىم٤مًم٧م اًمتل أي٦م ذم ضمداً  سيح هذا َتٓمِٞمُٕمقا  َوًَم ًْ   سَملْمَ  ا شَمْٕمِدًُمق َأنْ  شَم
ِ
٤مء ًَ  َوًَمقْ  اًمٜمِّ

 [.329:اًمٜم٤ًمء♂ ]يَم٤معْمَُٕمٚمََّ٘م٦مِ  وَمَتَذُروَه٤م اعْمَٞمْؾِ  يُمؾَّ  مَتِٞمُٚمقا  وَمال طَمَرْصتُؿْ 

 ٕنف يِمؽمط: مل اًمذي واًمٕمدل ممٙمـ، وهق اعمنموط اًمٕمدل ٟمٕمرف أن ومٞمج٥م 

 .ىمٚمٌل قمدل هق أظمر واًمٕمدل سم٤مظمتّم٤مر، ُم٤مدي قمدل إول اًمٕمدل ممٙمـ، همػم

 ( 11 :37: 13/   356/  ٜمقرواًم اهلدى) 

 ( 11 :51: 21/   356/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اظمتعة زمغرض ايمزوصمات سمعدد ضمؽم

 يٗمٙمر ُم٤مًمف سمٞمٙمثر ُم٤م وم٠مول ُم٤مًمف، يٙمثر اًمرضمؾ إٟمف: إهة إـم٤مر ذم ؾم١مال :اظمؾؼي

 .اعمتٕم٦م ًمٖم٤مي٦م إٟمام أهة سمٜم٤مء ًمٖم٤مي٦م ًمٞمس زوضمتف، قمغم اًمزواج ذم
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 .اًمٕم٤مومٞم٦م ومٞمف اًمٕم٤مومٞم٦م ومٞمف :ايمشقخ

 .ؿمٞمخٜم٤م رء قمٚمٞمف ذم ُم٤م :اظمؾؼي

 .ٟمٕمؿ ُم٤ٌمح، إيف، احلرام، ذم شمٍمومف سمؽميد يٕمٜمل :ايمشقخ

 رء؟ أي قمٚمٞمف ذم ُم٤م :اظمؾؼي

 .رء أي قمٚمٞمف ُم٤م أبداً  :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ؿمٙمراً  ـمٞم٥م، :اظمؾؼي

 ؾمقاد يٙمثر أن وهق ُمًتح٥م، اعم٤ٌمح هذا إمم يْمؿ سم٠من ٟم٠مُمره ٟمحـ ًمٙمـ :ايمشقخ

 .وهٙمذا وذريتف ًمٜمًٚمف سمؽمسمٞمتف رسمف قمٜمد رهأضم ويٙمثر ،-ملسو هيلع هللا ىلص- حمٛمد أُم٦م

 ( 11: 47: 59/ 323/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمزوصمات سمعدد دم ايمممط

 ذط هٜم٤مك هؾ اًمراسمٕم٦م، أو اًمث٤مًمث٦م أو اًمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن اإلٟم٤ًمن أراد إذا :مداطمؾة

 يتزوج؟ طمتك ُيِمؽمط ذقمل

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ودمٞم٥م سمتخٚمػ زوضمتؽ ًمٞمش: ًمف ي٘مقًمقا  اإلٟم٤ًمن يتزوج أن أراد إذا :مداطمؾة

 إذا أنف سمٞمئف، ذم وشمرسمقا  اًمٜم٤مس اىمتٜمع يم٠منف شمتزوج؟ سمِّدك ح٤مذا وشمٓمٞمٕمؽ، وسمٜملم أوٓد

 همػم أو ُمريْم٦م أو شُمـَخٚمِّػ ُم٤م يم٤مُمرأة ذط هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ٓ اًمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن أراد

 ؟.... إُمر وزم قمغم يٜمٌٖمل هق وُم٤م ذط؟ هٜم٤مك ومٝمؾ ذًمؽ،

 .ذوـم٤مً  سمؾ ذـم٤مً  ًمٞمس ي٘مقًمقن هؿ ٙمـًم ذط، هٜم٤مك ـمٌٕم٤ًم، :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة
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 ظِمْٗمتُؿْ  وَم٢ِمنْ ▬ اًم٘مرآن ذم ُمقضمقد اًمنمط اًمٕم٤ٌمرة، ؿمقي٦م شُمَٚمٓمِّػ قمؿ وم٠من٧م :ايمشقخ

 َّٓ  سملم يٕمدل أن يًتٓمٞمع ُمـ ومٙمؾ اًمنمط، هق هذا[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]وَمَقاطِمَدةً  شَمْٕمِدًُمقا  َأ

سم واًمث٤مًمث٦م سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمزواج ًمف حيؾ ومٝمذا اًمٜم٤ًمء  .ًمف حيؾ ومال يًتٓمٞمع ٓ وُمـ ٕم٦م،واًمرا

 .سمٞمٜمٝمام اًمٕمدل ذم آؾمتٓم٤مقم٦م هق اًمنمط :مداطمؾة

 يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 .سمٞمٜمٝمؿ يٕمدل أن يًتٓمٞمع أنف اًمقطمٞمد اًمنمط :مداطمؾة

 .إؾمػ قمغم سمالديمؿ ُمـ واردة سمْم٤مقم٦م ومٝمذه إًمٞمف أذت ُم٤م أُم٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .اجلريٛم٦م يٕمٜمل :مداطمؾة

 يقضمد ٓ هٜم٤م سمحؼ، ٟمتٙمٚمؿ أن أردٟم٤م ذاإ ختتٚمػ، اعم٠ًمخ٦م هٜم٤م وسمٕمديـ :ايمشقخ

 .اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم اعمذيمقر اًمنمط هذا إٓ ذط

 أن وهل أجْم٤ًم، سم٤مًمٜم٤ًمء شمتٕمٚمؼ أظمرى ذم أن٤م أىمقل يمام اعم٠ًمخ٦م -ؿمؽ سمال- ًمٙمـ 

ٟمٞم٦م، أو سم٤مًمٞمٝمقدي٦م اعمًٚمؿ يتزوج  سمٜمص ضم٤مئز ذًمؽ أن احل٤مرضيـ مجٞمع خيٗمك وٓ اًمٜمٍما

ـَ  اعْمُْحَّمٜم٤َمُت وَ : ▬شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ـَ  ُِم ِذي ـْ  اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ٌْٚمُِٙمؿْ  ُِم ♂ ىَم

 اًمِم٤ٌمب ُمـ وهمػمه٤م إُمريٙمٞم٦م اًمٌالد هذه ُمثؾ ُمـ ُأؾم٠مل اًمٞمقم أن٤م ًمٙمـ[ 3:اح٤مئدة]

ٟمٞم٦م؟ يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ اًمت٤ميف،  سم٠مين أؿمٕمر وٓ اجلقاز، سمٕمدم أضمٞم٥م أن٤م سمٜمٍما

٤م هذا ذم أظم٤مًمػ  هذا ُمثؾ ٕن ُمٓمٚم٘م٤ًم: جيقز ٓ أىمقل ٓ ٕين :اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم ٟمّمًّ

 اًمؽمسمٞم٦م وؾمقء احل٤مرض ًمٚمقوع سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل ًمٙمٜمل اًم٘مرآن، يٕم٤مرض اًمذي هق اًم٘مقل

 ُمـ سم٤معمٜمع اجلقاب ذًمؽ قمغم قمٓمٗم٤مً  أىمقل وم٠من٤م اًمرضم٤مل: صمؿ اًمٜم٤ًمء ذم ظم٤مص٦م اإلؾمالُمٞم٦م

ٟمٞم٦م اًمزواج  .ُمثالً  سم٤مًمٜمٍما

 اعمتؼمضم٦م اًمٗم٤مؾم٘م٦م اًمٓم٤محل٦م ًٚمٛم٦ماعم يتزوج أن اًمّم٤مًمح ًمٚمٛمًٚمؿ ٟمجٞمز ًمـ ٟمحـ 

ٟمٞم٦م، اًمٗمت٤مة يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٞمقم ٟمجٞمز ومٙمٞمػ ًمٚمّمالة، اًمت٤مريم٦م ٌْؼ ومل اًمٜمٍما  قمٜمد َي

 سم٤مًمنمف اعمًٚمٛملم قمٜمد يٕمرف مم٤م رء اًمٌالد سمتٚمؽ ظم٤مص٦م اًمٜمّم٤مرى ه١مٓء

 .ذًمؽ وٟمحق واًمٕمٗم٤مف اًمٕمرض قمغم واعمح٤مومٔم٦م
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.. اًمِم٤مهد وهٜم٤م ح٤مذا؟ ٦ماًمٗم٤مؾم٘م سم٤معمًٚمٛم٦م يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ ٟمجٞمز ٓ ٟمحـ 

 ىمٌؾ وسمٕمْمٝمؿ وىمع سمٕمْمٝمؿ اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػم اًمٞمقم ٟمرى ٟمحـ اًمٗم٤مرس، ُمـ اًمٗمرس

 هل ُمثالً  سمس وؾمٚمقيمٝم٤م، أظمالىمٝم٤م ُمـ ُمٜمٝم٤م ُمًحقر ومت٤مة أتزوج أن جيقز ي٠ًمل ي٘مع أن

: ًمف أىمقل أرسمٞمٝم٤م، أن٤م: زم ىم٤مل شمتزوج جيقز ٓ أىمقل أن٤م.. شمّمكم ٓ ُمثالً  أو ُمتحج٦ٌم، همػم

 اًم٘مْمٞم٦م، وم٤مٟمٕمٙم٧ًم اًمٙمالم، هذا ُمثؾ ىم٤مًمقا  اًمٜم٤مس ُمـ يمثػماً  ٟمٕمرف ٟمحـ ٤م،شمرسمٞمٝم... 

ة يتزوج أن يريد يم٤من اًمذي وم٤مًمرضمؾ اًمرضمؾ، شمريب اًمتل هل اعمرأة ص٤مرت  وخيٚمٞمٝم٤م اعمرأ

 ..حلٞمتف حيٚمؼ دمٕمٚمف هب٤م وإذا شمتجٚم٥ٌم،

 ( 13: 34: 27/ 547/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوصمات سمعدد ضمول ىمؾؿة

 هبذه اًمزوضم٤مت شمٕمدد ُمقوقع طمقل ُمٗمتقطم٦م يمٚمٛم٦م ُمـ ًمٙمؿ هؾ :مداطمؾة

 قمـ دوم٤مقم٤مً  يٙمتٌقن اًمذيـ اًمٜم٤مس ُمـ يمثػمٌ  يذيمره وُم٤م اًمزُم٤من؟ هذا ذم ظم٤مص٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم،

 اًمزوضم٤مت شمٕمدد ذع ُم٤م اإلؾمالم أن ويمذا، ًمٚمِمٌٝم٤مت ورداً  اخلّمقم وضمف ذم اإلؾمالم

 .ٕؾم٤ٌمب إٓ

 هذه أضمؾ ُمـ اًمزوضم٤مت شمٕمدد ُذع أو اًمزوضم٤مت شَمَٕمدد ُينمع ٓ طم٘م٤مً  ومٝمؾ 

 اخلٞم٤مر؟ ومٞمف ًمٚمٛمًٚمؿ أم إؾم٤ٌمب،

سم٤مً  ٟم٘مقل ٟمحـ ًمٙمـ اخلٞم٤مر، ومٞمف ًمٚمٛمًٚمؿ أن ؿمؽ ٓ :ايمشقخ  ذًمؽ قمـ ضمقا

 :اًم١ًمال

 أن هب٤م، ُمٙمٗمل وهق زوضمتف وقمٜمده ُمتزوضم٤مً  زوضم٤مً  ٟمٜمّمح ٓ ٟمحـ وأبدًا، دائامً 

: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف -اهلل ؾمٛمح ٓ- ُمٕم٤ميم٦ًم ًمٞمس هبذا، ٟمٜمّمح ٓ أظمرى، إًمٞمٝم٤م يْمؿ

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م قا وَم٤مٟمِٙمحُ ▬   ُِم
ِ
٤مء ًَ  [.5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 شَمُنّ  ٓ اًمتل آضمتامقمٞم٦م وشمرسمٞمتٝمؿ اًمٞمقم، اعمًٚمٛملم أوو٤مع ذم ًمٜمٔمرٟم٤م وإٟمام 

 .سمٖمٞمْم٤مً  وٓ رسمام سمؾ صدي٘م٤ًم،
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ة اعمًٚمؿ يتزوج ومحٞمٜمام   إىمرسملم ُمـ طمقًمف ممـ ُُمٕم٤ميم٦ًمً  ؾمٞمجد: أوًٓ  صم٤مٟمٞم٦م، اُمرأ

 .إبٕمديـ قمـ ومْمالً  ديفًم

 واهلل: ومٞمف ي٘م٤مل وىمد سمديٜمف، سمتٛمًٙمف ُيَٕمػمَّ  ىمد ٕنف اعمًٚمؿ: سمف هيتؿ ٓ ـمٌٕم٤مً  وهذا 

 .سم٤مهلل أقمقذ ُمتِمدد، هذا

ٙم٤مً  يٙمقن هق وسمٞمٜمام  ًِّ دًا، وًمٞمس ُُمَتَٛم د: وصػ ًمٙمٜمف ُُمَتَِمدِّ  إلمه٤مل سم٤مًمَتَِمدُّ

 .اعمِم٤ميمؾ ُمـ ُمِمٙمٚم٦م هذه ًمديٜمٝمؿ، أظمريـ

 شمٙمقن ىمد إومم، إمم وَيُْمّٛمٝم٤م هب٤م ي٠ميت ىمد اًمتل اعمرأة أن ىإظمر اعمِم٤ميمؾ

 طمٞم٤مةً  حتٞم٤م أن شمًتٓمٞمع وٓ إومم، اًمزوضم٦م ُمع شمتج٤موب ٓ ومٞمٝم٤م ي٘م٤مل ُم٤م أىمؾ أظمالىمٝم٤م

هت٤م، ُمع ـمٞم٦ٌم  ُمـ اًمؽمسمٞم٦م ؾمقء إمم يٕمقد ذًمؽ يمؾ وُمِم٤ميمؾ، ُمِم٤ميمؾ هٜم٤مك ومتٌدأ رَضَّ

 أن أقمت٘مد ومٞمام مجٞمٕم٤مً  ٟمٕمٚمؿ نٜم٤مٕ أظمرى: ضمٝم٦م ُمـ اًمٕمٚمٛمل اًمتقضمٞمف وم٤ًمد وإمم ضمٝم٦م،

 يتٙمٚمؿ اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اإلذاقم٤مت سمٕمض شمقضمد أن ىمٌؾ وسمخ٤مص٦م اإلذاقم٤مت، ُمـ يمثػماً 

 .سم٤مًمنميٕم٦م اعمتٛمًٙملم اًمٕمٚمامء سمٕمض ومٞمٝم٤م

 ؾمٛمٕمتؿ ويمام ومقىمف، ومام اًمثٜم٤مئل سم٤مًمتزوي٩م شمٜمدد ىمٌؾ ُمـ يم٤مٟم٧م اإلذاقم٤مت ُمـ يمثػم 

 اًمتزوج إسم٤مطم٦م ذم اًمٍمحي٦م ًمنمقمٞم٦ما اًمٜمّمقص يقضمٝمقن آٟمٗم٤ًم، قمكم إؾمت٤مذ أظمٞمٜم٤م ُمـ

ـْ : ▬اعمٜمٗمل اًمٕمدل ويٗمنون اًميورة، طمدود ذم وراسمٕم٦م وصم٤مًمث٦م سمث٤مٟمٞم٦م َتٓمِٞمُٕمقا  َوًَم ًْ  شَم

 اًمٕمدل اعم٘مّمقد وإٟمام ُم٘مّمقد، همػم وهق اح٤مدي سم٤مًمٕمدل ،[329:اًمٜم٤ًمء♂ ]شَمْٕمِدًُمقا  َأنْ 

 .آٟمٗم٤مً  ُمٜمف رء إمم أذٟم٤م اًمذي اًم٘مٚمٌل

 اعمًٚمٛملم مجٝمقر وم٠مصٌح إؾمالُمل، همػم ضمقاً  أوضمدت ؿمؽ سمال اإلذاقم٤مت ومٝمذه

 ُم٤م وم٢مذا ذًمؽ، سمجقاز اًم٘مرآن سيح ُمع اًمتٕمدد ًمٞمت٘مٌٚمقا  ٟمٗمز اؾمتٕمداد قمٜمدهؿ ًمٞمس

 .آظمره إمم.. قمديدة واقمؽماو٤مت يمثػمة، ُمٜم٤مىمِم٤مت قمٚمٞمف صم٤مرت وشمزوج إٟم٤ًمن ىم٤مم

 أن أطمداً  أنّمح ٓ: أىمقل أظمرى، أؿمٞم٤مء ورسمام وذاك، هذا قمغم سمٜم٤مء أىمقل أن٤م ًمذًمؽ

 ي٘مٕمقن اًمٜم٤مس أن احل٘مٞم٘م٦م ٕن اًم٘مٞمد: هذا أوع أن٤م سم٤مٕومم، ُمٙمٗمٞم٤مً  يم٤من إذا سمث٤مٟمٞم٦م تزوجي

 اإلٟمٙم٤مر، ذم اعم٤ٌمًمغ وُمٜمٝمؿ اًمزوضم٦م، ًمتٕمديد سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمقىمٗمٝمؿ ذم وشمٗمريط إومراط سملم ُم٤م
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ٟمٞم٦م أي٦م قمٜمد وىمقوم٤مً  اعمت٤ًمهؾ وُمٜمٝمؿ  اًمذي آضمتامقمل اًمقوع إمم اًمٜمٔمر دون اًم٘مرآ

 .ماًمٞمق اعمًٚمٛمقن يٕمٞمِمف

ًُم٤م َذًمَِؽ  سَملْمَ  َويَم٤منَ : ▬اعمٜم٤مؾم٦ٌم هذه سمٖمػم وًمق شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إُمر أن وم٤محلؼ ♂ ىَمَقا

 [.67:اًمٗمرىم٤من]

 أظمرى، زوضم٦م إمم سمح٤مضم٦م سم٠منف آظمر أو ًم٥ًٌم يِمٕمر هق رضمؾ هٜم٤مك يٙمقن وم٘مد

 ٟمٗمًف هق أم أىمرسملم، يم٤مٟمقا  وًمق طمتك آٔظمرون ي٘مدره٤م؟ اًمذي ُمـ احل٤مضم٦م هذه ًمٙمـ

 ي٘مدره٤م؟ اًمذي

 ٓ: أىمقل وم٠من٤م وًمذًمؽ اًمتثٜمٞم٦م، ذم يرهم٥م اًمذي هذا إمم يٕمقد إُمر أن ؿمؽ ٓ

 ٟمحٞم٤مه٤م اًمتل إضمقاء ٟمراقمل أن دون اعمٓمٚم٘م٦م سم٤مإلسم٤مطم٦م اًمزُم٤من هذا ذم أن ٟم٘مقل هٙمذا

 ٟمدري ٓ وٟمحـ سمث٤مٟمٞم٦م شمزوج ُمـ ٟمٜمٙمر أن وٓ اًمتثٜمٞم٦م، قمغم شم٤ًمقمد ٓ واًمتل وٟمٕمٞمِمٝم٤م،

 .اًمزواج هذا قمغم ًمف اًمداومع

 ضم٤مئز أُمر هذا أنف ًمٚمٜم٤مس ًمٞمٌلم وم٘مط شمزوج إٟم٤ًمٟم٤مً  أن: ؿمٞمئلم أطمد أومؽمض أن٤م

 آٟمٗم٤ًم، إًمٞمٝم٤م أذٟم٤م اًمتل اإلذاقم٤مت شمٚمؽ ذم وضمٝمقا  ح٤م وظمالوم٤مً  يتقمهقن، ح٤م ظمالوم٤مً 

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ح٤م يتزوج سم٠من أنّمح ٓ وًمٙمـ اًم٘مّمد، ٟمٕمؿ هذا واهلل: أىمقل

 وم٘مط، اًم٘مّمد هبذا يتزوج اًمذي اإلٟم٤ًمن هذا يٙمقن أن أظمِمك ُم٤م أظمِمك: يٕمٜمل

 أن أظمِمك اًمٖمٞمقب، قمالم إٓ قمٚمٞمف يٓمٚمع ٓ اًمذي سمِمخّمف يتٕمٚمؼ آظمر ًمٌمء ٓ

ً: وهيدم ىمٍماً  يٌٜمل ُمـ يمٛمثؾ ُمثٚمف إن: ي٘مقل اًمذي اًم٤ًمئر اعمثؾ قمٚمٞمف يّمدق  ُمٍما

 .ذقم٤مً  ومٞمف ُمرهمقب ُمًتح٥م، ُمًٜمقن، زواج ُمٌدأ حي٘مؼ أن يريد ٕنف

 اًمقًمقد شمزوضمقا : »ىم٤مل طمٞمٜمام ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إن ي٘مقًمقن اًمذيـ ه١مٓء ُمـ وأن٤م 

 أُم٦م إيمث٤مر سم٘مّمد شمزوج إذا اإلٟم٤ًمن أنش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمهٍ  وم٢مين اًمقدود:

 ُم٘م٤مصد سمف اظمت٤مر يم٤من إذا قمام ومْمالً  ضمدًا، وقمٔمٞمؿ ذيػ ىمّمد هذا ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل

 .أبداً  همػمه يٕمرومٝم٤م وٓ َيْٕمَٚمٛمٝم٤م هق أظمرى
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 ؼُيـَح٘مِّ  ٓ أنف يمٚمٞمٝمام، قمٞمٜمٞمف تحيٗم وأن إُمر، ذم يتٌٍم أن جي٥م أنف: أىمقل ًمٙمـ 

 إذا اعمًٚمؿ أن اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ ٕن سمٗمرض: إظمالل ورائف ُمـ ويؽمشم٥م ُمًتح٤ٌمً 

 ٟمٗمًف يقىمع أن: اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘مقاقمد ُمـ ًمٞمس وًمٙمـ أهقهنام، خيت٤مر أن ذيـ، سملم وىمع

ؼ أن أضمؾ ُمـ ذ ذم  .هٙمذا ُمًتح٥م، سم٠مُمر يتٛمًؽ أن و ُيـَح٘مِّ

رٟمُ  أن جي٥م: وم٢مذاً   ُمنموع أُمر واًمراسمع واًمث٤مًم٨م اًمث٤مين اًمزواج احل٘مٞم٘م٦م، هذه َ٘مرِّ

 قمٜمده يم٤من ُمٜمٝمؿ ومٙمثػم اًمّم٤مًمح، اًمًٚمػ قمٛمؾ ضمرى ذًمؽ وقمغم واًمًٜم٦م، اًم٘مرآن سمٜمص

 .آٟمٗم٤مً  أذٟم٤م يمام خيتٚمػ اًمزُمـ وًمٙمـ واطمدة، زوضم٦م ُمـ أيمثر

 اًمث٤مين أو سم٤مًمث٤مين إول إُمر ٓرشم٤ٌمط يذيمر سم٤مًمٌمء واًمٌمء احلٙمؿ هذا وُمثؾ 

 يم٤من اًم٘مري٥م إُمس ذم: اعمجتٛمع وم٤ًمد وهق اًمٕمٚم٦م، ذم آؿمؽماك سمج٤مُمع سم٤مٕول،

 : اًمت٤مزم اًم١ًمال ضم٤مء ُمٕمٜم٤م، ؾمٝمروا زوار قمٜمدي

ٟمٞم٦م يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز هؾ  هيقدي٦م؟ أو سمٜمٍما

 ٕن ذًمؽ: أرى ٓ: أىمقل أن٤م اًمزُم٤من هذا ذم ًمٙمـ جيقز، أنف إصؾ: اجلقاب يم٤من

 ضمق قمـ اإلؾمالُمل اجلق اظمتالف سم٥ًٌم ُمٗم٤مؾمد: ورائف ُمـ ؾمٞمؽمشم٥م اًمزواج هذا

 ذاك ذم شمرسمٞمتٝمؿ قمـ أن اًمٙمت٤مب أهؾ شمرسمٞم٦م اظمتالف وسم٥ًٌم إول، اإلؾمالم

 همػمة، اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ يم٤من ًمٙمـ وُمنميملم، يمٗم٤مر أهنؿ ُمع اًمزُم٤من ذاك ذم اًمزُم٤من:

 أن٧م ُمثٚمام اًمٞمقم ًمٙمـ أقمراوٝمؿ، قمغم سم٤معمح٤مومٔم٦م هيتٛمقن يم٤مٟمقا  ذف، اؾمٛمف رء

 [.صقيت اٟم٘مٓم٤مع هٜم٤م طمّمؾ..... ]وأُمريٙم٤م أوروسم٤م ذم هٜم٤مك ًم٘مْمٞم٦ما شمرى

 ُمًٚمامً  أن ضمداً  ٟم٤مدراً  إٓ ٟمًٛمع ُم٤م اًمٞمقم، اًمقاىمع وهذا اعمًٚمٛملم أطمد أراد :ايمشقخ

 وهل سمٚمده، ُمـ: يٕمٜمل احل٤مرض، اًمٕمٍم ذم ي٘مقًمقن يمام اعمقاـمٜملم ُمـ سمٙمت٤مسمٞم٦م شمزوج

ٟمٞم٦م  وأُمريٙم٤م، أوروسم٤م إمم ي٤ًمومر ٤ٌمباًمِم ُمـ ؿم٤مب أنف ي٘مع اًمذي وإٟمام هيقدي٦م، أو ٟمٍما

 زوضم٦م هب٤م ومٞم٠ميت ويٕمجٌٝم٤م، ومتٕمجٌف اًمٙم٤مومرات، ه١مٓء ُمـ واطمدة ظم٤مدن رسمام وهٜم٤مك

 .ًمف وطمٚمٞمٚم٦م

 .يم٤مرد اجلريـ أضمؾ ُمـ :مداطمؾة
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 اإلؾمالُمل جمتٛمٕمٜم٤م آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقريـ ًمٚمًٌٌلم جيقز ٓ أن٤م أىمقل اًمذي هذا :ايمشقخ

 وأنتؿ اخلُُٚم٘مٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اعمجتٛمع كذا همػم اًمٙم٤مومر جمتٛمٕمٝمؿ اعمجتٛمع، همػم اًمٞمقم

ٟمٞم٤مت اًمٞمٝمقدي٤مت أن ؾمامقم٤ًم، وسمٕمْمٙمؿ وُمِم٤مهدة، رؤي٦م سمٕمْمٝمؿ شمٕمٚمٛمقن  واًمٜمٍما

 وسملم سمٞمٜمٝم٤م شمٗمرق وُم٤م شمراه٤م ويمٜم٧م ُمتجٚم٤ٌٌمت، يم٤مٟمقا  اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد ذم اًمٕم٤ميِم٤مت

 مت٤مُم٤مً  ُمٗم٘مقد أن هذا ًمٙمـ ومٞمف، قم٤مؿم٧م اًمتل اإلؾمالُمل سم٤مجلق شم٠مثرت ٕهن٤م اعمًٚمٛم٦م:

 هذه آظمره، وإمم.. زيٜمتٝم٤م سم٤مًمغ وقمغم شمؼمضمٝم٤م، قمغم زهي٤م، قمغم هب٤م ي٠ميت ومٝمق أوروسم٤م، ذم

 اًمزوضملم؟ هذيـ ُمـ يرزىمقن اًمذيـ إوٓد ُمّمػم ؾمٞمٙمقن ومامذا زوضمتل،

 أن ُمع ٟم٘مقل هلذا إؾمالُمٞم٦م، شمرسمٞم٦م شمٙمقن ًمـ شمرسمٞمتٝمؿ اًمٖم٤مًم٥م ذم يٙمقن أنف ؿمؽ ٓ

 ُم٤ٌمح، وهمػم ممٜمققم٤مً  جيٕمٚمف ُم٤م اعم٤ٌمح ًمألُمر يٕمرض ىمد وًمٙمـ اإلسم٤مطم٦م، ذًمؽ ذم إصؾ

 .اًمزوضم٤مت شمٕمدد يمٛمقوقع مت٤مُم٤مً  هذا

 اًمتزوج ذم اًمٞمقم اعمًٚمٛمقن يتقؾمع ومال ضمٞمدًا، اعمقوقع يٗمٝمؿ أن أرضمق وم٠من٤م

 .اًمٕم٤مم ًمٚمٛمجتٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم أوًٓ  ومٞمٝم٤م شمؽمشم٥م ىمد اًمتل ًمٚمٛمِم٤ميمؾ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م

ةاعم هذه ومٞمف ؾَمَتُحؾ اًمتل اخل٤مص ًمٚمٛمجتٛمع سم٤مًمٜم٦ًٌم: وصم٤مٟمٞم٤مً    أجْم٤مً  وٓ اًم٤ًمومرة، رأ

 أُمراً  ضم٤مء ويم٠منف قمٚمٞمف، اًم٘مٞم٤مُم٦م وٟم٘مٞمؿ سم٠مظمرى آظمر أو ًم٥ًٌم شمزوج إٟم٤ًمن قمغم ٟمٜم٘مؿ

،  .أوؾمٓمٝم٤م إُمقر ظمػم وإٟمام ذاك، وٓ هذا ٓ ٟمٙمرا

 ( 11: 31: 11/ 283/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 11: 55/ 282/واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 12: 36/ 282/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 18: 43/ 615/واًمٜمقر اهلدى)  عمقوقعا ذم يمذًمؽ وراضمع

 واضمدة من زملىمثر ايمزواج فمعم اظمؼتدرين ايمشقخ يـصح هل

 زمذيمك؟ زمقـفن وايمعدل

 شمٜمّمح اًمٕمدل، قمغم اعمٝمر، قمغم اعم٘متدر اًمزواج قمـ ذيمرت ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 سم٤مًمزواج؟ ي٠مظمذوا أن اًمِم٤ٌمب
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 ٘مرآناًم يمالم سمٕمد يمالم زم وًمٞمس ُمًتٓمٞمٕم٤ًم، ُمٜمٝمؿ يم٤من ُمـ أنّمح :ايمشقخ

  ِمنَ  َلُكم   َطاَب  َما َفاىكُِحوا: ▬واًمًٜم٦م
ِ
 اًمنمط و[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرَباعَ  َوُثالَث  َمث نَى النَِّساء

 .واوح وم٤مُٕمر وإٓ اًمٕمدل

 ( 11: 45: 14/   395/  واًمٜمقر اهلدى)

 األولم؟ يستشغم أن زمايمثاكقة ايمزواج أراد من يؾزم هل

 أو زوضمتف يًتِمػم يٚمزم هؾ يثٜمل.. ُمثالً  يتزوج أن سم٤مًمف ذم قمـ أن ٟمريد :مداطمؾة

 ؟..أو ُمٗمًدة هٜم٤مك ُمثالً  أن يرى ُمثالً 

 ..يٛمٝمد أن: اًمذيمر آٟمٗم٦م إًم٤ٌمين ٟمّمٞمح٦م يتذيمر أن يٚمزُمف :ايمشقخ

 إُمر هذا إٓ قمٚمٞمف اعم٤ًموُم٦م ممٙمـ رء يمؾ يٛمٝمد؟ :مداطمؾة

 ضمقاز: أوًٓ  وًمٌٝم٤م قم٘مٚمٝم٤م ذم يزرع وأن يٛمٝمد، وأن سمذًمؽ، يٗمج٠مه٤م أٓ :ايمشقخ

 اًم٘مرآن ذم وضمؾ قمز اهلل ذيمره ُم٤م إٓ ذط أو ىمٞمد أي سمدون إؾمالُمٞم٤مً  حلٙمؿا هذا

 واوح٦م اًمٗمٙمرة شمّمٌح طمتك اًم٘مْمٞم٦م هذه طمقل يدٟمدن وأن اًمٕمدل، وهق اًمٙمريؿ

 ىمّمدٟم٤م ٟمحـ، هيٛمٜم٤م ٓ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٜم٤مهٞم٦م ُمـ أُم٤م اًمٗمٙمري٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا ضمٚمٞم٦م، قمٜمده٤م

 ٕن آٟمٗم٤ًم: ذيمرٟم٤م يمام ىمٌؾ ُمـ أؾمامقمٝمؿ شمٓمرق مل ومٙمري٤مً  هؿ سم٘مْمٞم٦م قمٛمٚمٞم٤مً  اًمٜم٤مس ٟمٗمج٠م أٓ

 ُمـ يمثػم ُمـ سم٤مًمقاىمع سم٤مًمتجرسم٦م ٟمٕمٚمؿ وٟمحـ ضمدًا، طم٤ًمؾم٦م ُم٠ًمخ٦م ومٕمالً  اعم٤ًمًم٦م هذه

 ح٤مذا؟ اعمٕم٤مرو٦م، دمد ذًمؽ ُمع وذيمرهت٤م وزرقم٧م وحتٗمٔم٧م اطمتٓم٧م ًمق أنؽ اًمٜم٤مس

 سم٠مومٙم٤مر دورهؿ قم٘مر ذم همزوا اًمزُمـ هذا ذم وسمخ٤مص٦م زُمـ اعمًٚمٛملم قمغم ُم٣م ٕنف

 هذه ًميورة، إٓ ينمع ٓ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمزواج أن وُمٜمٝم٤م رء ذم اإلؾمالم ـُم ًمٞم٧ًم

 اًمتل واًمٖمػمة اهلقى يٖمٚمٌٝمـ اًماليت اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل ُمـ يمثػم شمٌٜم٤مه٤م اًمٗمٙمرة

 ..سمف ٟمٜمّمح اًمذي هق ومٝمذا دائاًم، ُمنموقم٦م احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ًمٞم٧ًم

 .. طمٙمٛمف هق ُم٤م ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 ..أن متٝمد أن٧م ؿم٤مء إن وًمٕمٚمؽ :ايمشقخ
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ة شمٙمقن هؾ.. هذا وسملم زوضمٝم٤م سملم حتقل اًمتل اعمرأة طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة  اعمرأ

 ..زوضمٝم٤م قمٜمد اًمرهم٦ٌم هذه ُمٜمٕم٧م إذا فم٤معم٦م

 .دىمٞمؼ ًمٞمس ُمٜمٕم٧م: سم٘مقًمؽ شمٕمٌػمك أفمـ :ايمشقخ

 قمٚمٞمف يِمٖمٌقا  إوٓد ضمٕمٚم٧م ُمثالً  ؿمٞمخ ي٤م: يٕمٜمل.. قمرىمٚم٧م: يٕمٜمل :مداطمؾة

 . ويمذا

 ؾمٌٞمؾ قمـ شمّمد أن: إول: ًمًٌٌلم ذًمؽ، هل٤م قزجي ٓ أنف اقمت٘مد! ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

.. حت٘مٞم٘م٤مً  ٓ شمٕمٚمٞم٘م٤مً  اهلل ؿم٤مء إن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ زوضمٝم٤م: أُمر خت٤مًمػ أهن٤م: وأظمر اهلل،

ة إـم٤مقم٦م أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ  أومراد ُمـ ومرد إـم٤مقم٦م ذم اًمِم٠من هق يمام واضم٥م ًمزوضمٝم٤م اعمرأ

 اؾمتثٜم٤مه ُم٤م إٓ ٦م،يم٤مُمٚم إـم٤مقم٦م وإٟمام قمٛمٞم٤مء أىمقل ٓ إـم٤مقم٦م اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ اًمِمٕم٥م

 احل٤ميمؿ أن وهل ذقمٞم٦م أطمٙم٤مم هذا ُمـ ويؽمشم٥م اهلل، ُمٕمّمٞم٦م ذم إٓ: وهق اًمنمع

 ٕنف سمف: ي٘مقم أن سمف اح٠مُمقر قمغم واضم٤ٌمً  إُمر هذا ص٤مر ُم٤ٌمح أصٚمف سم٠مُمر أُمر إذا اعمًٚمؿ

 زوضمتف أُمر إذا اًمزوج زوضمٝم٤م، ُمع ًمٚمزوضم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم مت٤مُم٤مً  إُمر يمذًمؽ إُمر، وزم أُمر

 طمٞمٜمذاك سمف اًم٘مٞم٤مم شمًتٓمٞمع اعمرأة ويم٤مٟم٧م ضم٤مئزاً  اًمنمع أصؾ ذم إُمر ويم٤من ُم٤م سم٠مُمر

 اعمرأة شمتٕم٤مـم٤مه ومٞمام وم٢مذاً  ورؾمقًمف، اهلل قمّم٧م وم٘مد شمٓمٕمف مل وإن شمٓمٞمٕمف أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م

 أب٤مطمف مم٤م إًمٞمف اًمقصقل يريد وُم٤م زوضمٝم٤م سملم اًمٕمراىمٞمؾ هذه حتقل ىمد قمراىمٞمؾ اخت٤مذ ُمـ

 قم٤مصٞم٦م شمٙمقن أن ؿمؽ ومال ُمنموقم٤مً  ُمرهمقسم٤مً  أُمراً  اعم٤ٌمح يم٤من إذا قمام ومْمالً  وضمؾ قمز

 :ُمرشملم

 .اًمًٌٞمؾ شم٘مٓمع أهن٤م ذيمرشمف أن ؾمٌؼ ُم٤م: إومم اعمرة

 وهق شمًتٓمٞمع ٕهن٤م خت٤مًمػ: أن هل٤م ًمٞمس أُمر ذم زوضمٝم٤م خت٤مًمػ أهن٤م: أظمر وإُمر

 ُمع اًمِمٕم٥م أومراد ُمـ ومرد يمحٙمؿ اًمزوج ُمع ومحٙمٛمٝم٤م..ُمع ُمٕمّمٞم٦م يٗمٕمؾ أن يريد ٓ

 .اهلل أنزل سمام ؿحيٙم اًمذي احل٤ميمؿ

 أهنؿ اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض ذم اًمٞمقم ُمًتٕمٛمٚم٦م وهل يمٚمٛم٦م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م وىمد

 أُمر هذا أن سمحٙمؿ اجلديدة اًمٓم٤مرئ٦م إطمٙم٤مم سمٕمض أو إُمقر سمٕمض شمٜمٗمٞمذ يؼمرون

 ٓ إطمٞم٤من ُمـ يمثػم ذم ًمٙمـ آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت سمام اًمتذيمػم ُمـ هٜم٤م سمد ومال إُمر، وزم
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 سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  يٙمقن أن إُم٤م إُمر ًمقزم سمد ٓ: وم٠مىمقل اًمتٍميح قمـ اًمتٚمٛمٞمح يٖمٜمل

 مل إذا يٙمقن أن أو اًمًٜم٦م، ذم أصؾ ًمف ًمٞمس مم٤م سمف أُمر ومٞمام سمٓم٤مقمتف يٕمتؼم طمتك واًمًٜم٦م

 ومال واًمٗمْمؾ اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ؿمقرى جمٚمس قمٜمده يٙمقن أن واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  يٙمـ

 هق ُمـ ومٞمٝمؿ يم٤من إذا ٦موسمخ٤مص اًمٕمٚمامء ه١مٓء ُمقاوم٘م٦م أظمذ سمٕمد إٓ ُم٤م طمٙمامً  يّمدر

 ذم وٓ اًمٕمػم ذم ًمٞمس اًمٕمٚمؿ ذم وهق إُمر وزم ُمـ إُمر صدر إذا أُم٤م همػمه، ُمـ أقمٚمؿ

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف اًمذي احلٙمؿ ذًمؽ ومٞمف يّمدق ٓ ومٝمذا اًمٜمٗمػم

 ٓ وُم٤م جيقز وُم٤م واًمًٜم٦م سم٤مًمٙمت٤مب قم٤مح٤مً  يٙمقن أن: اًمزوج ذم أجْم٤مً  ٟم٘مقل ذًمؽ قمغم

 أوًٓ، هلل ُمٕمّمٞم٦م ومٞمف ًمٞمس إُمر هذا ويم٤من وضمتفز أُمر اًمزوج هذا ُمثؾ وم٢مذا جيقز،

 .سمٞم٤مٟمف شم٘مدم ح٤م اًمتٜمٗمٞمذ هذا قمٚمٞمٝم٤م وضم٥م صم٤مٟمٞم٤مً  شمٜمٗمٞمذه سم٤مؾمتٓم٤مقمتٝم٤م ويم٤من

 .. ُم٠ًمخ٦م.. اعم٠ًمخ٦م سمٜمٗمس ُمتٕمٚمؼ أُمر :مداطمؾة

 ومرع؟ هق أو إصؾ هق قمٜمديمؿ اًمتٕمدد ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 ٓ اعم٤ٌمه٤مةش  اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد، اًمقدود شمزوضمقا » :ايمشقخ

د شمتح٘مؼ  ..سم٤مًمتٕمدد وإٟمام سم٤مإلومرا

 ..اًمٜم٤ًمء قمغم حُيَْي  اعمٗمروض اًمنميط هذا  ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

ة ٟمتزوج أن :مداطمؾة  .سم٠موٓد شم٠ميت ٓ قمٜمٝم٤م ٟمٌح٨م صم٤مٟمٞم٦م اُمرأ

 .ضم٤مئر أنف ؿمؽ ٓ هذا أيمثرهؿ سم٠من طمٙمٛمؽ أُم٤م :ايمشقخ

 اًمتل اعم٠ًمخ٦م هذه قمغم أُمقر يرد ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ي٤م هٜم٤م ًمٙمـ: ؿم٘مرة اًمِمٞمخ

 أنف ُمـ ذيمرشمؿ ُم٤م إُمقر هذه أول وُمـ إظمػمة أوٟم٦م ذم قمٜمٝم٤م يمثر احلدي٨م أن أرى

 إٓ إُمر أُم٤مم يٛمٚمؽ ٓ صمؿ إُمر يًٛمع أو يريد ُمـ قمٜمد آؾمتٓم٤مقم٦م شمتح٘مؼ أن يٜمٌٖمل

 هٜم٤م آؾمتٓم٤مقم٦م هؾ! شمرى ي٤م: ومٜم٘مقل ذقم٤ًم، واضم٦ٌم إُمر وزم ـم٤مقم٦م ٕن يٜمٗمذه: أن

 ُمـ اًمٙمثػم اًمٙمثػم يٕم٤مين ومٞمٝم٤م اإلٟم٤ًمن يٙمقن ىمد اًمتل اًمٜمٗمًٞم٦م آؾمتٓم٤مقم٦م شمتٕمدى

 ضمٝم٦م ُمـ ُمنموع أنف احلٙمؿ إٟمٗم٤مذ إمم ي٤ًمرع أن جيٞمز ٓ اًمذي هلذا شمٌدو ىمد اًمتل إُمقر

 قمغم ًمث٘مٚمف إُمر ًمٙمـ طم٘م٤مً  ُمنموقم٤مً  ذاشمف ذم وهق أو ُمنموقم٤مً  يم٤من وإن طمتك وأنف
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ة ًمٚمرضمؾ خيٚمؼ ُم٤م واعمٕم٤مٟم٤مة عمِم٘م٦ما ُمـ ومٞمف اإلٟم٤ًمن جيد ىمد اًمٜمٗمس  اًمتل اعمت٤مقم٥م واعمرأ

 ومٞمام اًمنمع خم٤مًمٗم٦م قمغم اًمٜم٤مس درج زُم٤من ذم وسمخ٤مص٦م طمٞم٤مهتام ذم شمٜم٘مٓمع وٓ شمٜمتٝمل ٓ

 طمٞم٤مهتؿ ذم وؿم٤مقم٧م اعمخ٤مًمٗم٤مت هذه قمغم اًمٜم٤مس واقمت٤مد سمٙمثػم ذًمؽ ُمـ أدٟمك هق

 دقم٤مة قمغم اًمقاضم٥م ُمـ يم٤من وإن إصؾ، هل إُم٦م طمٞم٤مة ذم اعمخ٤مًمٗم٦م وأصٌح٧م

 ومٞمام طمًٜم٤مً  ًمٚمٜم٤مس ي٘مقًمقا  وأن ي٘م٤موُمقه أن قمٚمٞمٝمؿ سمؾ آدم٤مه هبذا يت٠مثروا أٓ اإلؾمالم

 يم٤مدت أو اًمنميٕم٦م ُمٕم٤ممل ـمٛم٧ًم اًمذي اًمًٞمئ اًمقاىمع هذا ُمـ ًمٞمٖمػموا إًمٞمف يدقمقهؿ

 .إُم٦م طمٞم٤مة قمـ اًمٗمرائض ُمـ هم٤مب سمؾ اًمًٜمـ وهم٤مسم٧م ومٞمف،

 شم٥ًٌم ُم٤م شم٥ًٌم ىمد اًمتل ًٞم٦ماًمٜمٗم اعمٕم٤مٟم٤مة هذه هؾ! شمرى ي٤م: أوًٓ : أىمقل ًمذًمؽ

 اًمتل اًمٜمٗمًٞم٦م واعمٕم٤مٟم٤مة اًمٌٞمقت ذم اعمِم٤ميمؾ وظمٚمؼ ىمقاقمده وشمدُمػم اًمٌٞم٧م ظمراب ُمـ

ة شمٕم٤مٟمٞمٝم٤م  أُمره٤م طم٘مٞم٘م٦م ذم وًمٙمٜمٝم٤م فم٤مهراً  شم٘مٌؾ أهن٤م شمٌدو أو شم٘مٌؾ ٓ أو شم٘مٌؾ اًمتل اعمرأ

 ًمٚمًٜم٦م حت٘مٞم٘م٤مً  زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أهن٤م شمٌدي وهل شم٘مقل أن إٓ متٚمؽ وٓ شمٕم٤مين ُم٤م شمٕم٤مين إٟمام

 هذا يمٛمثؾ شمٙمقن أن إٓ متٚمؽ ٓ احل٘مٞم٘م٦م ذم وهل ـم٤مقمتف شمٌدي أهن٤م اهلل ُٕمر واُمتث٤مًٓ 

 .ضمٝم٦م ُمـ هذا إُمالًء، قمٚمٞمف يٛمغم ُم٤م يٜمٗمذ إٓ يًتٓمٞمع ٓ اًمذي اإلٟم٤ًمن

 ؿم٤مقم٧م اًمتل اًمث٘م٤موم٦م أن ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م شمٕمٚمٛمقن يمام ومٝمق: اًمث٤مين إُمر أُم٤م

 ُمع واًمقىمقف اًمنمع اًمتزام ُمـ قمٚمٞمف شمٙمقن أن يٜمٌٖمل قمام يمثػماً  ظمٚمٗمتٝم٤م اًمٞمقم إُم٦م ذم

 ؾم٤ٌٌمً  أصٌح اًمزوضم٤مت شمٕمدد وهق إُمر هذا وأصٌح اًمٕم٘مٞمدة، ُم٘مت٣م ومتثؾ أطمٙم٤مُمف

 اًمذيـ اإلؾمالم قمٚمامء ُمـ.. اًمٕمٚمامء ُمـ طمتك أن٤مؾم٤مً  هٜم٤مك وضمدت اًمتل إؾم٤ٌمب ُمـ

 هق مم٤م ذًمؽ همػم إمم ويًتٗمتقن اًمنمع سم٤مؾمؿ ويتٙمٚمٛمقن قمٚمامء سم٠مهنؿ يّدقمقن أو يدقمقن

 .طمٞم٤مشمٜم٤م ذم فم٤مهر

 ُمتٕمددة أضمٞم٤مًٓ  ومٞمٜم٤م وظمٚم٘م٧م طمٞم٤مشمٜم٤م ذم ؿم٤مقم٧م اًمتل هذه اًمٖمرسمٞم٦م  اًمث٘م٤موم٦م إن: أىمقل

 ُمث٘مٚم٦م شمريم٦م يرث ىمٌٚمف قمام ضمٞمؾ يمؾ يرث أو شمرث، إضمٞم٤مل وهذه ضمداً  يمثػمة

 هذه سمف أت٧م ُم٤م وإيث٤مر اًمنميٕم٦م ُمّم٤مدر قمـ واًمٌٕمد واخلٞم٤مٓت وإوه٤مم سم٤مٕظمٓم٤مء

 ُمٜمدوسم٤مً  أو واضم٤ٌمً  شمًٛمك اًمتل إطمٙم٤مم ُمـ رسمٜم٤م ذيٕم٦م سمف سطم٧م مم٤م همػمه غمقم اًمث٘م٤موم٦م

 .ُم٤ٌمطم٤مً  إىمؾ قمغم أو
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 اًمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن يريد اًمذي اإلٟم٤ًمن يًتٓمٞمع قمذراً  يٕمد هذا هؾ! شمرى ي٤م: وم٠مىمقل

ٟمٜم٤م سمٕمض أؿم٤مر يمام سم٠منف يٕمٚمؿ هق اًمث٤مًمث٦م أو سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمزواج قمغم ي٘مدم هؾ اًمث٤مًمث٦م أو  إظمقا

 اًمث٤مٟمٞم٦م زواج قمغم اإلىمدام سم٠من اًمٞم٘ملم طمؼ يٕمٚمٛمقن أهنؿ اًمذيمر أٟمٗم٦م هتؿؾم١مآ ذم

 ىمد اًمتل اعمح٤ميمؿ أبقاب إمم اًمزوضملم أوصؾ ورسمام اًمٌٞمقت أهمٚمؼ ورسمام إوٓد ينمد

 .شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ ًمٙمثرة سمٞمٜمٝمام شمٗمرق سم٠من سمٞمٜمٝمام شم٘ميض

 يٌدوان اًمذيـ إُمريـ هذيـ قمـ شمٗمٞمدوٟم٤م أن ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م ومٜمرضمق

 سمٞمقشمٜم٤م ذم أبٜم٤مءٟم٤م أن وٟمجد اعمًٚمٛم٦م، اًمٌٞمقت طمٞم٤مة ذم ظمٓمػمشم٤من ُمِمٙمٚمت٤من سم٠مهنام طم٘مٞم٘م٦مً 

 ٟمٙم٤مسمر وضمداً  ضمداً  ٟمٙم٤مسمر وٟمحـ إم، همػم ي٘مٌٚمقا  وأٓ إم ىمٌقل قمغم ورسمقا  ٟمِمئقا 

 ومٜمرضمق اًمقاىمع، سم٤مُٕمر ىمٌٚمقا  سم٠مهنؿ وٟم٘مقل واًمٌٜم٤مت واًمٌٜملم إوٓد أُمر ٟمٖمٗمؾ قمٜمدُم٤م

 .ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ إُمريـ هذيـ قمغم اًمتٕمٚمٞمؼ ومٞمؽ اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م

 أقمٞمد طمتك آصمٜملم إُمريـ يمالُمف ُمـ يٚمخص أن إؾمت٤مذ ُمـ أرضمق :ايمشقخ

 أظمر؟ إُمر هق وُم٤م إول، إُمر هق ُم٤م ومٞمٝمام، اًمٜمٔمر

 أهٟم٤م وذم سمٞمقشمٜم٤م داظمؾ ذم  طمٞم٤مشمٜم٤م.. اًمٞمقم طمٞم٤مشمٜم٤م سم٠من ىمٚمٜم٤م إول إُمر: ؿم٘مرة

ء هل٤م أصٌح اًمتل اعمٕم٤مسة اًمث٘م٤موم٦م أو حلْم٤مرةا سمٛمجري٤مت شم٠مثرت  وقمٚمامء يمت٤مب ٟمٍما

 سمتّمقر رسمام سمجٝمؾ أو سمٗمٝمؿ.. ؾم٥ٌم سمدون أو سم٥ًٌم هي٤ممجقن و وده٤م قمـ يداومٕمقن

...  اًمزوضم٤مت شمٕمدد إمم شمدقمق اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م ًمألطمٙم٤مم دء أو ؾمٞمئ٤مً  شمّمقراً  ًمٚمقاىمع

 .يمثػمة واًمِمقاهد ري٥م، وٓ ُمت٠مثرون

 هب٤م، وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل يمٚمٗمٝم٤م اًمتل اعمرأة ـم٤مقم٦م.. اًمٓم٤مقم٦م إن :أىمقل: اًمث٤مين إُمر

 أو اًمٓم٤مقم٦م شمٜمٗمٞمذ اًمنمط.. اًمٓم٤مقم٦م هذه...  قمغم ىم٤مدرة شمٙمقن أن سمد ٓ سم٠منف ىمٚمٜم٤م واًمتل

! شمرى ي٤م شمٓمٞمٕمف، أن قمغم ىم٤مدرة شمٙمقن وأن اهلل ُمٕمّمٞم٦م ذم شمٙمقن أٓ ًمٚمزوج اعمرأة ـم٤مقم٦م

 ؿمديداً  اًمٜمٗمًٞم٦م أٓم هذه ٟمٖمٗمؾ أن ٥مجي يٕمٜمل ًمٚمزوج اًمٓم٤مقم٦م هذه.. هذه اًمٓم٤مقم٦م هؾ

 واًمزوضم٦م، اًمزوج سملم اعمًٚمؿ اًمٌٞم٧م داظمؾ ذم أجْم٤مً  ُمِمٙمالت ُمٜمٝم٤م شمٜمِم٠م ىمد اًمتل

 شمنميدهؿ ذم ؾم٤ٌٌمً  ذًمؽ يم٤من ورسمام واًمٌٜم٤مت، إبٜم٤مء قمغم اخلالوم٤مت هذه وشمٜمٕمٙمس

 .شمرسمٞمتٝمؿ وؾمقء
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 ٓ: ولإ ًمألُمر سم٤مًمٜم٦ًٌم أىمقل اهلل ؿم٤مء إن اجلٞمد اًمتٚمخٞمص هذا سمٕمد :ايمشقخ

 ذم سمؾ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ًمٞمس إًمٞمٝمؿ أؿمػم اًمذيـ اًمٙمت٤مب أوئلؽ ُمـ ُٟمْٖمَزى أن أنٜم٤م ؿمؽ

 هذا اًمدوًم٦م قمـ اًمديـ ومّمؾ إمم يدقمقن أهنؿ أظمٓمره٤م وُمـ ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة ُم٤ًمئؾ

 ًمٚمنمع اعمخ٤مًمػ ُمقىمٗمٝمؿ ذم ه١مٓء ُمع ٟمتج٤موب أن ٟمحـ واضمٌٜم٤م ُمـ ومٚمٞمس يمٛمث٤مل،

 اإلؾمالم: وٟم٘مقل سم٤معمرص٤مد هل٤م ٟم٘مػ ٟمحـ اًمدوًم٦م قمـ اًمديـ ومّمؾ إمم ُمثالً  ومدقمقهتؿ

 يًتجٞم٥م ٓ وُمـ هلل، احلٛمد  ومٙمري٤مً  إىمؾ قمغم ُمٜمٝمؿ يًتج٥م ومٛمـ ودوًم٦م، ديـ

 .سمٛمًٞمٓمر قمٚمٞمٝمؿ ومٚم٧ًم

 أن اًم٤ًمسم٘م٦م يمٚمٛمتل ذم ىمٚم٧م وىمد ه١مٓء ُمـ يمثػماً  أن صحٞمح! هذه ُم٠ًمختٜم٤م يمذًمؽ

 هذا هق قمٚمٞمٝمـ قا يتزوضم أن أزواضمٝمـ ُمـ ي٘مٌٚمـ أن قمـ اًمٜم٤ًمء ٟمٗمقر أؾم٤ٌمب ُمـ

 اًمٖمزو هبذا شم٠مثروا اًمرضم٤مل ُمـ يمثػماً  إن: ىمٚم٧م ُم٤م أثٜم٤مء ذم وىمٚم٧م اًمٗمٙمري، اًمقضمف

 إؾمالُمل همزو ُمـ ُمثٚمف ٟم٘م٤مسمٚمف أن جي٥م اًمٖمزو ومٝمذا: أىمقل وم٠من٤م.. ي١ميدون ٓ وأصٌحقا 

 .إول سم٤مًم٘مًؿ يتٕمٚمؼ ومٞمام هذا صحٞمح،

 ُم٠ًمخ٦م أن ٌلمواًمٖم٤مئ سمؾ احل٤مرضيـ ُمـ أطمد قمغم خيٗمك ومٚمٞمس: أظمر إُمر أُم٤م

 آٟمٗم٤مً  إًمٞمف أذت اًمذي آؾمتح٤ٌمب هق اًمنمقمل احلٙمؿ طمٞم٨م ُمـ شمتج٤موز ٓ اًمتٕمدد

 سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود شمزوضمقا : »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٘مقل ذًمؽ قمغم ُمًتدًٓ  يمٚمٛمتل ذم

 وراء ُمـ شمرشم٥م إذا أن يٕمٚمؿ ُمًٚمؿ ومٙمؾ يمذًمؽ إُمر وإذاش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ

 ؿمؽ ومال احلٙمؿ هذا ُمـ إؾمالُمٞم٤مً  أرض هق ُم٤م ُمًتح٥م هق طمٙمؿ أي.. آؾمتح٤ٌمب

: قم٤مئِم٦م طمدي٨م ذيمرت أجْم٤مً  وآٟمٗم٤مً  اعمًتح٥م، هذا قمـ يٕمرض أنف طمٞمٜمذاك ري٥م وٓ

 أؾم٤مس قمغم اًمٙمٕم٦ٌم إقم٤مدة ٕن آظمره: إمم..ش  سم٤مًمنمك قمٝمد طمديثق ىمقُمؽ أن ًمقٓ»

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل شمريمف ذًمؽ ُمع اعمًتح٥م ومقق ومٝمٛمل وذم فمٜمل ذم اًمًالم قمٚمٞمف إسمراهٞمؿ

 اعمّمٚمح٦م، شمٚمؽ ُمـ أيمؼم ُمٗمًدة اًمٙمٕم٦ٌم ًمٌٜم٤مء اًمتجديد هذا وراء ُمـ يؽمشم٥م أن ظمِمٞم٦م

 .اًمٕمٚمامء قمٜمد ُمٕمرووم٦م ىم٤مقمدة هذه

 اًمذيـ إزواج سملم قم٤مُم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م أن جيقز ٓ وم٤معم٠ًمخ٦م يمذًمؽ إُمر يم٤من إذا

 ُمـ ُمٖمزوون أنٜم٤م وهق إول ًمألُمر قم٤مُم٦م ٟمجٕمٚمٝم٤م أن يٜمٌٖمل ٓ.. يٕمددوا أن يريدون
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 إذا اًمزوج أهي٤م سم٠منؽ ٟمذيمر ٟمحـ وإٟمام ُمٜمٝمؿ، اعمتٖمرسملم أو لماًمٖمرسمٞم اًمٙمت٤مب سمٕمض

 اعمّمٚمح٦م ُمـ أيمؼم ُمٗمًدة زواضمؽ ُمـ يؽمشم٥م أنف فمٜمؽ قمغم ويٖمٚم٥م شمتزوج أن أردت

 شمٓمٌٞمؼ إمم شمٚمج٠م أن يٜمٌٖمل ٓ أنف اًم٘مقاقمد هذه ُمـ ُمٗمٝمقم هذا إًمٞمٝم٤م شمرُمل أن٧م اًمتل

 سم٠منف وم٘مط يتٕمٚمؼ اًمث٤مين زواجاًم ذم إُمر يم٤من إذا ومٞمام ٟم٘مقًمف وهذا اعمًتح٥م، إُمر هذا

 أي أن وأبداً  دائامً  ٟمٗمؽمض وأن اًمزوضملم سملم ٟمدظمؾ أن جيقز ٓ أجْم٤مً  ًمٙمـ ُمًتح٥م،

 واضم٥م، أُمر إًمٞمف سم٤مًمٜم٦ًٌم يٙمقن ىمد ُمًتح٥م، أُمر ومٝمق اًمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن يريد زوج

 أىمرب ُمـ يم٤من وًمق ُمٓمٚم٘م٤مً  ٕطمد يٛمٙمـ ٓ اًمزوضملم سملم اعمقضمقدة واًمٕمالىم٤مت

 زوضم٦م وقمٜمده ُمتزوضم٤مً  اًمزوج يٙمقن وم٘مد سمٞمٜمٝمام، اًمٕمالىم٦م طم٘مٞم٘م٦م فيٕمر أن إىمرسملم

 أظمرون، قمٚمٞمف يٓمٚمع أن يٛمٙمـ ٓ داظمكم رء هٜم٤مك ًمٙمـ رء، ويمؾ وظمدوُم٦م مجٞمٚم٦م

 .سمث٤مٟمٞم٦م يتزوج أن يريد اًمذي اًمزوج هذا هق يٕمرومف؟ اًمذي ُمـ اًمداظمكم اًمٌمء ومٝمذا

 سم٤مب ُمـ اًمزوج هذا إًمٞمف يت٘مدم أن يريد اًمذي اًمزواج يم٤من إذا: ٟم٘مقل: أوًٓ  وم٢مذًا،

 سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمث٤مين اًمزواج يم٤من إذا أُم٤م آٟمٗم٤ًم، اعمذيمقرة اًم٘م٤مقمدة يراقمل أن سمد ومال اعمًتح٥م

 سمال آظمر طمٙمامً  إُمر ي٠مظمذ ومٝمٜم٤م اًمقاضم٤ٌمت إمم اعمًتح٤ٌمت طمدود يتج٤موز ًمٌٕمْمٝمؿ

 .إول احلٙمؿ قمـ خيتٚمػ ؿمؽ

 أنٜم٤م ُمـ ذيمرشمؿ ح٤م ذاه وىمٚم٧م اًمتٛمٝمٞمد ُمـ سمد ٓ آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م يمام أراه اًمذي أن قمغم

 يٙمقن أن يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ وهمرسمٞملم: ذىمٞملم يمت٤مب ُمـ اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم ُمٖمزوون

 ٟمّمف ضم٤مء اًمذي احلٙمؿ هبذا واعمًٚمامت اعمًٚمٛملم شمذيمػم إٓ اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ ُمقىمٗمٜم٤م

 سملم سم٤مًمٕمزل احلٙمؿ ُمـ واًمتٛمٙمـ سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م اًمتذيمػم ُمع اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ذم

سم٤مً  اهأر اًمذي هذا اًمزوضم٤مت،  يمؾ ذم هيديٜم٤م أن وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل إُمريـ، قمغم ضمقا

 .اهلل ؿم٤مء إن اًمّمقاب واشم٤ٌمع احلؼ يمٚمٛم٦م إمم اًمٜم٤مس ومٞمف اظمتٚمػ ُم٤م

 .. هذا قمغم شمٕم٘مٞم٤ٌمً ...  ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 ًمإلظمقان أفمـ ومٞمام يٕمٜمل اشمْمح٧م اعم٠ًمخ٦م أىمقل: يٕمٜمل ظمػم، اهلل ضمزاك: ؿم٘مرة

 اًمٙمت٤مسم٦م، أو اًمًامع ىمْمٞم٦م قمـ اًمٜم٤مس يتٜم٤موًمف أجْم٤مً  اهلل ؿم٤مء نإ إُمر هذا وًمٕمؾ هٜم٤م،



 516   ؿمٌٝم٤مت طمقل ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 إًمٞمٝم٤م دمتٛمع أن ُمـ اًمزوضم٤مت ٟمٗمقس ذم اًمٜمٗمرة اًمتث٘مٞمػ قمـ اسمتٕمد احل٘مٞم٘م٦م مم٤م: أىمقل

ة  :صمالصم٦م أُمقر أظمرى اُمرأ

ه اًمذي اًمقاىمع ذم :األول األمر أما  اًمذيـ اعمًٚمٛملم إزواج ُمـ يمثػم قمٜمد ٟمرا

 سملم اًمٕمدل ٓ حي٘مؼ مل زواضمٝمؿ ويم٤من سمٞمقهتؿ ؾمػمة اًمٜم٤مس ذم ؿم٤مع صمؿ شمزوضمقا 

 إُمقر اظمتالط ذًمؽ ذم ؾم٤ٌٌمً  أفمٜمف ومم٤م إبٜم٤مء، سملم أجْم٤مً  اًمٕمدل حي٘مؼ ومل اًمزوضم٤مت

 اًمذيـ ُمـ يمثػم قمٜمد اًمٞمد ذات وٞمؼ أجْم٤مً  صمؿ واخل٤مص٦م، اًمٕم٤مُم٦م طمٞم٤مشمٜم٤م ذم أن

 ي٘مقًمقا  أو ًم٦ماًمٕمدا حي٘م٘مقا  أن أو جيٛمٕمقا  أن ٟمٞمتٝمؿ وذم اًمزواج قمغم وي٘مدُمقن يتزوضمقن

 وٓ ي٘مدر ٓ ُمٖمٞم٦ٌم أُمقر وهذه سمٕمد، ومٞمام اًمرزق يًٌط وضمؾ قمز اهلل إن: أنٗمًٝمؿ ذم

 .وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل إٓ يٕمٚمٛمٝم٤م

 يتزوضمقن اًمذيـ ُمـ يمثػم ٟمٗمقس ذم أجْم٤مً  ٟمجده ُم٤م احل٘مٞم٘م٦م هق :ايمثاين األمر أما

 ُمـ ذع اًمتل ٤مهم٤مي٤مهت ذم ُمت٤ًموي٦م ًمٞم٧ًم ًمٚمزواج اًمداقمٞم٦م اًمرهم٦ٌم أن اًمزواج يريدون أو

 إج٤مم هذه ذم وسمخ٤مص٦م اًمث٤مين اًمزواج قمغم اًمٖم٤مًم٥م أن ومٜمجد اًمزوضم٤مت، شمٕمدد أضمٚمٝم٤م

 اًمذري٤مت، أو واًمٌٜم٤مت إبٜم٤مء ُمـ اإليمث٤مر اعمراد وًمٞمس وم٘مط، اعمرأة ذم اًمرهم٦ٌم هق

 يرون وهؿ واًمرضم٤مل اًمِم٤ٌمب صدور ذم أو ىمٚمقب ذم شمِمع إٟمام اًمرهم٦ٌم هذه وم٤محل٘مٞم٘م٦م

 ُمـ ذًمؽ وهمػم وشمؼمضمٝمـ اًمٜم٤مس قمري ُمـ جمتٛمٕم٤مشمٜم٤م ذم اًمٕم٤مم....  ظمالف هذا

 ًمذات يتزوج أن يريد اًمرضمؾ ٕن اًمزواج هذا قمغم اإلىم٤ٌمل إمم شمدقمق اًمتل إؾم٤ٌمب

 .اعم٠ًمخ٦م هذه إمم يْم٤مف أن سمد ٓ أجْم٤مً  وهذا اعمرأة، ذم اًمِمٝمقة

 شمٕمدد ذم يرهم٥م اًمرضمؾ أن  دام ُم٤م اًمزواج سم٠من احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم ي٘م٤مل أن وًمرسمام

 واًمث٤مًمث٦م اًمث٤مٟمٞم٦م إن: احل٤مًم٦م هذه ُمثؾ ذم ًمف ي٘م٤مل أن اعمٕمّمٞم٦م ُمـ ٟمٗمًف حلٛمل ٜم٤ًمءاًم

 ذم يتٗمٜمـ وهـ يقم سمٕمد يقُم٤مً  اًمٜم٤ًمء...  ُمتجددة اًمِمٝمقة ٕن حيٛمٞمف: ٓ هق.. واًمراسمٕم٦م

 .... وصقرهـ وأضم٤ًمدهـ زيٜمتٝمـ قمرض

 ـُم يمثػماً  وضمدوا واجل٤مُمٕم٤مت اعمدارس ذم أبٜم٤مئٜم٤م أن احل٘مٞم٘م٦م :ايمثايمث األمر

 أدقمك هؿ سمخ٤مص٦م اًمِم٤ٌمب أجْم٤مً  هٜم٤مك يٙمقن أن سمد ومال آسم٤مؤهؿ يراه٤م اًمتل اعمٖمري٤مت

 رسمام زوضم٦م جيد وم٤مٕب أنٗمًٝمؿ، أسم٤مء ُمـ قمٜمٝمؿ إذى ودومع رهم٤ٌمهتؿ ذم اًمتٗمٙمػم إمم
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 قمـ احلدي٨م إمم وأبداً  دائامً  يدقمقه اًمتل ؿمٝمقشمف صقت ومٞمٙم٧ٌم ُمٜمف وشمٜم٤مل ُمٜمٝم٤م يٜم٤مل

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اعمرأة

 ُمـ حيٛملم أن أومم يمذًمؽ واًمٌٜم٤مت اًمٗمتٜم٦م ُمـ حيٛمقا  أن أومم ٘م٦ماحل٘مٞم ومٝم١مٓء

ع ذم أو شم٘مديؿ، ذم مجٞمٕم٤مً  يتٕم٤موٟمقا  أن وإُمٝم٤مت أسم٤مء وقمغم اًمٗمتٜم٦م،  شمزوي٩م ُمـ اإلها

 اعمقضمقدة اًمٕم٤مدات قمـ واإلىمالع اًمزواج ٟمٗم٘م٤مت ختٗمٞمض إمم اًمٜم٤مس ودقمقة اًمِم٤ٌمب

 .اًمٞمقم طمٞم٤مشمٜم٤م ذم

 واًمذي إُمر هذا ُمثؾ ذم اًمٜمٔمر إمم ُمدقم٤مة ٘م٦ماحل٘مٞم اًمثالصم٦م إُمقر هذه: أىمقل

ٟمٜم٤م وًمٕمؾ ىمٚمتؿ، ومام ظمػماً  قمٜم٤م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل ضمزاك حتدصمتؿ  قمقٟم٤مً  يٙمقٟمقن أجْم٤مً  إظمقا

 أن واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٩م وقمغم ٟمحـ أنٗمًٜم٤م ُمـ ٟمريد اًمتل آدم٤مه٤مت هذه ذم ًمٜم٤م

 ٓ وهب٤م وسمح٘مٝم٤م ٤مقمٚمٞمٝم اًمدقمقة هذه ذم ىمٞم٤مُمٜم٤م أن مجٞمٕم٤مً  ًمٚمٜم٤مس سم٠منٗمًٜم٤م اعمثؾ ٟميب

 ُمٜمٝم٤م يٕم٤مين اًمتل إطمقال ؾم٤مئر قمـ ُمٜمٗمّمٚم٦م وطمده٤م إُمقر هذه ُمثؾ إمم سم٤مًمٜمٔمر يٙمقن

 ًمٙمل واطمد وهدف واطمد ـمريؼ قمغم مجٞمٕم٤مً  يمٚمٝم٤م شمٚمتئؿ أن جي٥م سمؾ اًمٞمقم، اعمًٚمٛمقن

 .سمّمػمة قمغم دقم٤مة اهلل ؿم٤مء إن سمحؼ ٟمٙمقن

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . .اًمٙمالم هذا ُمثؾ شُمًِٛمع سمد ٓ ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

ه واًمذي طم٤مل يمؾ قمغم :ايمشقخ  اًمث٤مين اًمزواج ىمْمٞم٦م أن يتٌٜم٤مه ُمًٚمؿ ًمٙمؾ سمد ٓ ٟمرا

 ذم ٕن زوج: ًمٙمؾ ممٜمققم٦م ذيٕم٦م وٓ زوج ًمٙمؾ ُمًتح٦ٌم ذيٕم٦م دمٕمؾ أن جيقز ٓ

٤منُ  سَمؾِ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إُمر ًَ فِ  قَمغَم  اإِلٟم ًِ  ىمد ُم٤م ُمراقم٤مة أُم٤م[ 34:اًم٘مٞم٤مُم٦م♂ ]سَمِّمػَمةٌ  َٟمْٗم

 اًمذي هذا وًمٙمـ ُمالطمٔمتف، يٜمٌٖمل هذا اًمث٤مين اًمزواج هذا قمغم يٓمرأ  ىمد وُم٤م حيدث

 .إول اًمزواج ذم أجْم٤مً  ي٘م٤مل أن يٛمٙمـ اًمث٤مين ًمٚمزواج سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل

 يمؾ.. صمٜمقا  ُم٤م وهؿ اًمزوضمٞم٦م احل٘مقق سمقاضم٥م ي٘مقُمقن ٓ إزواج ُمـ يمثػم وأن

 ُمـ ػميمث ُمـ اًمقاىمع أن دام ُم٤م: ٟم٘مقل ومٝمؾ ُم٘مٍمون، ومٝمؿ واطمدة سمزوضم٦م يتٛمتع واطمد

 ىم٤مئؾ أفمـ ُم٤م اًمزواج؟ قمـ اًمِم٤ٌمب مهؿ ٟمثٌط أن اًمزوضم٤مت طمؼ ذم اًمت٘مّمػم إزواج

 يمذًمؽ هب٤م، اهلل أُمر اًمتل سم٤مًمنموط سم٤مًمتٛمًؽ وي٠مُمر اًمزواج قمغم حيد ًمٙمـ هبذا ي٘مقل
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 طمدود ذم وًمق اًمنموط ُمالطمٔم٦م ُمع اًمزواج هذا قمغم ٟمحض.. اًمتثٜمٞم٦م ذم ٟم٘مقل ٟمحـ

 آٟمٗم٤مً  أذت يمام اًمث٤مين اًمزواج يٙمقن ىمد وًمٙمـ اعمالطمٔم٦م شمٚمؽ سمنمط آؾمتح٤ٌمب

 .آظمر ُمًتق ي٠مظمذ

 واٟمتِم٤مر اًمٗم٤ًمد ذيمر طمٞمٜمام ُمالطمٔمتف ذم دىمٞم٘م٤مً  ويم٤من إؾمت٤مذ إًمٞمف أؿم٤مر وُم٤م

 سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م، يتزوضمقا  أن إزواج سمٕمض يدقمق ىمد هذا أن اًمٜم٤ًمء ذم واًمتؼمج اخلالقم٦م

 أُمر هذا اهلل طمرم ُم٤م قمـ اهلل ذع ُم٤م إمم هب٤م يٛمٞمد وأن ٟمٗمًف قمـ رضمؾ ؿمٝمقة ويمٌح

 أهؿ هق ُم٤م اعمًتح٥م إُمر ُمـ ًمزم إذا: اًم٘م٤مقمدة إمم ٟمٕمقد ًمٙمـ ُمالطمٔمتف، يٜمٌٖمل أجْم٤مً 

 ىمٞم٤مُمف وراء ُمـ شمرشم٥م إذا اًمقاضم٥م سمؾ ذًمؽ، قمـ اإلقمراض ومٞمٜمٌٖمل اعمٗمًدة ُمـ

 .اًمقاضم٥م هذا ومٞمدرس أيمؼم ُمٗمًدة

 .سم٤مهلل إٓ ىمقة وٓ طمقل وٓ ُمالطمٔمتٝم٤م ُمـ سمد ٓ وقاسمط هذه

 ( 11: 11: 36/ 787/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 29: 34/ 787/واًمٜمقر اهلدى)

 يمؾـساء؟ همام ايمعكم احلور اجلـة دم يمؾرصمال ىمان إذا

 سم٤مجلٜم٦م اًمِم٤ٌمب وشمرهمٌقن شمِمجٕمقن إٟمٙمؿ شم٘مقل إظمقات  ُمـ يمثػم :مداطمؾة

 ..اًمٕملم احلقر سمذيمر

 ًمٚمٜم٤ًمء؟ ومام :ايمشقخ

 ٟمجٞمٌٝمؿ ومٙمٞمػ ٜم٦م؟اجل ذم اًمٕملم احلقر ي٘م٤مسمؾ ُم٤م ًمٚمٜم٤ًمء هؾ ًمٚمٜم٤ًمء؟ ُم٤م :مداطمؾة

سم٤مً   ؿم٤مومٞم٤ًم؟ ضمقا

 قمـ ٟم٤مسمع ؾم١مال هذا! ورؾمقًمف سم٤مهلل اإليامن ومٝمق اًمِم٤مذم اجلقاب أُم٤م :ايمشقخ

: شم٘مقل يم٤معمرأة هذا ورؾمقًمف، سم٤مهلل اإليامن قمـ اًمٌٕمد قمـ وٟم٤مسمع سم٤مًمرأي، اإلقمج٤مب

! ُم١مُمـ؟ ي٘مقًمف يمالم هذا! رايم٤ًٌم؟ رضمالً  خيٚم٘مٜمل ومل ُمريمقسم٦م اُمرأة ظمٚم٘مٜمل رسمٜم٤م ح٤مذا

 اًم٘مرآن ذم اًمٕم٤مم سم٤مًمٜمص يذيمرن أن اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٜمقع هذا يٙمٗمل.. ضمداً  ظمٓمػم ُمرأ هذا

ش سمنم ىمٚم٥م قمغم ظمٓمر وٓ ؾمٛمٕم٧م، أذن وٓ رأت قملم ٓ ُم٤م اجلٜم٦م ذم.. » اًمٙمريؿ
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 هلؿ اهلل ادظمر ُم٤م شمٗم٤مصٞمؾ اًمٜم٤ًمء قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل يٕمٚمؿ أن اعمٗمروض ُمـ وًمٞمس

 قمـ ومْمالً  اًمرضم٤مل يٕمرف أن رياًميو ُمـ ًمٞمس.. اجلٜم٦م ذم اعم٘مٞمؿ اًمٜمٕمٞمؿ ُمـ وهلـ

 يٙمٗمل.. اعم٘مٞمؿ اًمٜمٕمٞمؿ ُمـ اجلٜم٦م ٕهؾ اهلل ادظمر ُم٤م مجٞمٕم٤مً  ه١مٓء يٕمرف أن.. اًمٜم٤ًمء

 وهل اجلٜم٦م أهؾ هب٤م حئمك ٟمٕمٛم٦م أيمؼم ذم اًمرضم٤مل ُمع يٚمت٘ملم أهنـ يذيمرن أن اًمٜمًقة هذه

 اًمت٤مومف اًم١ًمال ذًمؽ قمغم ومًتٓمٖمك  اًمٜمٕمٛم٦م هذه يتذيمرن طمٞمٜمام ومٞمٝم٤م، ًمرهبؿ رؤيتٝمؿ

 اجلٜم٦م ذم ًمٚمٛم١مُمٜملم طمّمٚم٧م ُم٤م إذا اًمتل اًمٜمٕمٛم٦م هبذه يٗمٙمر إٟم٤ًمن ُمـ يّمدر ٓ اًمذي

 .ومٞمٝم٤م وُم٤م اجلٜم٦م ٟمٕمٞمؿ ٟمًقا  ورضم٤مًٓ  ٟم٤ًمءً 

 سمٕمض اًمرضم٤مل ُمـ ويمثػم سمؾ اًمٜم٤ًمء ذهـ ومراغ ُمـ يٜمٌع اًم١ًمال هذا أن احل٘مٞم٘م٦م

 سمٌٕمض يتِمٌع طمٞمٜمام اإلٟم٤ًمن ٕن اًمّمحٞمح٦م: اًمًٜم٦م ذم ُمٗمّمٚم٦م ضم٤مءت اًمتل إوص٤مف

 اًمٙمٚمٛم٦م هبذه أىمدم اًمذات، شمٚمؽ ذم أظمرى صٗم٦م يٕمرف أن يٓمٛمع ٓ ُم٤م ًمذات ّمٗم٤متاًم

 ذم ُمًٚمؿ اإلُم٤مم رواه اًمذي قمٜمف شمٕم٤ممم اهلل ريض ُمًٕمقد سمـ اهلل قمٌد حلدي٨م

 وآظمر اًمٜم٤مر ُمـ خيرج رضمؾ آظمر ٕقمرف إين: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل صحٞمحف،

 وم٠مظمتٛمف ـمقيؾ، دي٨مواحل..ش  طمٌقاً  حيٌق اًمٜم٤مر ُمـ خيرج رضمؾ اجلٜم٦م يدظمؾ رضمؾ

 ظمرج اجلٜم٦م يدظمؾ ُمـ وآظمر اًمٜم٤مر ُمـ ظمرج ُمـ آظمر يم٤من اًمذي هذا أن: وهق سمٜمٝم٤ميتف

 ُمـ اهلل ظمٚم٘مف يمام ؾمقي٤مً  يٛمٌم أن يًتٓمٞمع ٓ ؾمقداء ومحٛم٦م ويم٠منف طمٌقاً  حيٌق اًمٜم٤مر ُمـ

 اجلٜم٦م ادظمؾ: »ًمف اهلل ىم٤مل اًم٘مّم٦م، خمتٍم هذا.. اجلٜم٦م سم٤مب إمم وصؾ إذا هذا ىمٌؾ،

 سم٤مًمٜم٤مر اعمحؽمق اعمًٙملم قم٘مؾ ذم يدظمؾ ومالش أوٕم٤مومٝم٤م وقمنمة ًمدٟمٞم٤ما ُمثؾ ومٞمٝم٤م وًمؽ

 وأن٧م يب أهتزأ ! رب ي٤م: »ي٘مقل.. أوٕم٤مومٝم٤م وقمنمة اًمدٟمٞم٤م ُمثؾ اجلٜم٦م ذم ًمف يٙمقن أن

 واطمد يمؾ وي٠ًمل اًمرؾمقل قمـ احلدي٨م راوي ويْمحؽ اًمرؾمقل ومٞمْمحؽ!ش اهلل؟

 اًمرب؟ وأن٧م يب أهتزأ : ًمٚمرب ىم٤مل اًمٕمٌد ح٤م: ىم٤مل شمْمحؽ؟ مل: هذه اًمٓمٌ٘م٤مت ُمـ

 هذه يتذيمر ومٛمـ وهٙمذا، ُمًٕمقد اسمـ ومْمحؽ اًمرؾمقل ومْمحؽ اًمرب وحؽ

 !اًم١ًمال؟ ذاك عمثؾ جم٤مل هٜم٤مك يٌ٘مك واًمرضم٤مل اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمٜمٕمٛم٦م

ء هل١مٓء اعمج٤مل يٗمًح اًمذي هق واًمٕمٚمٛمل اًمذهٜمل اًمٗم٘مر هق ًمٙمـ  اًمٗم٘مرا

 .فًم ىمٞمٛم٦م ٓ اًمذي اًم٤ٌمه٧م اًمت٤مومف اًم١ًمال ذاك ُمثؾ ًمٞمٓمرطمقا  طم٘م٤مً  واعم٤ًميملم
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 ومتـ ُمـ أصح٤مهب٤م ىمٚمقب قمٚمٞمٝم٤م ضمٌٚم٧م ح٤م دٟمٞم٤م ذم يرد اًم١ًمال هذا.. :مداطمؾة

ـْ  ُصُدوِرِهؿْ  ذِم  َُم٤م َوَٟمَزقْمٜم٤َم: ▬أظمرة ذم وأُم٤م.. ويمذا  [..45:إقمراف♂ ]هِمؾ   ُِم

 اًمدرضم٤مت أن: أىمقل أن أردت! اهلل ؾمٌح٤من أىمقل أن أردت أن٤م ويمذًمؽ :ايمشقخ

 يمام ومقق ُمـ يرى درضم٦م أدٟمك أن إطم٤مدي٨م سمٕمض ذم ضم٤مء ويمام ُمتٗم٤موشم٦م، اجلٜم٤من ذم

 اًمٜم٤ًمء، يمذًمؽ ٓ،! طمرج؟ ُمـ صدورهؿ ذم ومٝمؾ اًمًامء، ومقق اًمٜمجؿ ٟمحـ ٟمرى

 .ظمػم اهلل ضمزاك

 ( 11: 55: 43/ 787/واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوصمات سمعدد ضمول

 ؾم١مال طمقل اًمنميط هلذا ىمدُمتٛمقه ُم٤م قمغم ظمػم اهلل ضمزايمؿ ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 ..سم٤مهلل إٓ ىمقة ٓ اهلل ؿم٤مء وُم٤م ،اًمتٕمدد طمقل أنس أبق أظمقٟم٤م

 !إطمزاب ًمٞمس اًمزوضم٤مت شمٕمدد ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 شمْمٕمقٟمف اًمٕم٤معملم رب هلل احلٛمد دائامً  يمالُمٙمؿ.. ظمػم اهلل ضمزاك ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 ويمرُمف ومْمٚمف ُمـ وضمؾ قمز اهلل وٟم٠ًمل احلٛمد، وهلل احلروف قمغم اًمٜم٘م٤مط شم٘مقًمقن يمام

 .واًمًداد ًمٚمّمقاب دائامً  وإي٤ميمؿ هيديٜم٤م أن

 اًمزواج اعمج٤مل هذا ذم اإلظمقة سملم ظمؼمة ًمٜم٤م: اعمقوقع هذا سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم أىمقل ؿمٞمخٜم٤م

: ىمٚمٜم٤م إذا.. ؿمٞمخٜم٤م اًمزواج يريدون اًمذيـ اإلظمقة ُمـ يمثػم أن اًمتٕمدد، جم٤مل وذم

: ىمٚمٜم٤م إذا زم، شمّمٚمح ٓ: ي٘مقل ؾمٜمٝم٤م، ُمـ ؾمٜمؽ: ىمٚمٜم٤م إذا زم، شمّمٚمح ٓ: ي٘مقل ؾمٛمراء،

 زم، شمّمٚمح ٓ: ي٘مقل ٟمٛمش، قمٞمٜمٝم٤م ذم: ىمٚمٜم٤م إذا زم، شمّمٚمح ٓ: ي٘مقل طمرج، ىمٚمٞمؾ ومٞمٝم٤م

 واطمد ٟمٛمط قمغم سم٘مٞمٜم٤م وم٢مذا ٓىمٓم٦م احلل ذم ؾم٤مىمٓم٦م ًمٙمؾ إن: ىمقًمؽ ذم ُمرة ىمٚم٧م يمام ومٕمغم

 ذم يّمٚمح وٓ اعمجتٛمع ذم ومتٜم٦م أو ُمٗمًدة حيّمؾ اًمتٕمدد ومٞمف اًمذي اًمزواج أن: ٟم٘مقل

 أن جمتٛمٕمٜم٤م ذم ٟمرى يمام اًمٜم٤ًمء هذه ومًتٌ٘مك اًمٙمالم هذا قمغم وٟمٌدأ اًمزُم٤من، هذا

 سمٕمض ذم ُمرة ؾمٛمٕم٧م ويمام زوج، هل٤م ًمٞمس سم٥ًٌم وًمد وراءه٤م زوج، هل٤م ًمٞمس ُمٓمٚم٘م٦م

 ُم٤مذا: وم٘م٤مًم٧م صالة، وشم٤مرك ؾمٙمػم ٕنف زوضمٝم٤م: قمٜمد شمٌ٘مك ٓ أن اُمرأة أومتٞمتؿ ومت٤مويٙمؿ
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ـْ : ▬يقُمٝم٤م هل٤م وم٘مٚم٧م ُمٓمٚم٘م٦م؟ اُمرأة قمغم ي٘مٌٚمقن ٓ اًمرضم٤مل وأن أومٕمؾ َ  َيتَِّؼ  َوَُم  اّللَّ

ـْ  َوَيْرُزىْمفُ *  خَمَْرضًم٤م ًَمفُ  جَيَْٕمْؾ  ٥ُم  ٓ طَمٞم٨ُْم  ُِم ًِ  يم٤من إذا هذا ومٕمغم[ 5 -2: اًمٓمالق♂ ]حَيَْت

 هذا، قمغم سمٙمثػم اًمرضم٤مل ُمـ أيمثر اًمٜم٤ًمء ومٜم٦ًٌم اًمٌٕمض سمٕمْمٝم٤م إُمقر هذه مجٕمٜم٤م

 اهلل ٟمٕمؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م يٙمقن اًمتٕمدد هذا ومٕمغم وٟم٤مزل، وأىمؾ أىمؾ اًمرضم٤مل ُمـ واًمّم٤محللم

ـْ  َيْٕمَٚمؿُ  َأٓ: ▬اإلؾمالُمل اعمجتٛمع قمغم اًمٕمٔمٞمٛم٦م وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك  اًمٚمَّٓمِٞمُػ  َوُهقَ  ظَمَٚمَؼ  َُم

 قمغم شمٓمرأ  اًمتل اعمِم٤ميمؾ سمحٙمؿ أومتٞمٜم٤م وإذا! وشمٕم٤ممم؟ شم٤ٌمرك اهلل[ 34:اعمٚمؽ♂ ]اخْلٌَػِمُ 

 شمريمٌقا  ٓ ضمداً  يمثػمة اًمزُم٤من هذا ذم اًمًػم طمقادث: ؾمٜم٘مقل يمٜم٤م اًمتٕمدد سمحٙمؿ اًمٌٞمقت

 ىم٤مل يمام ًمٚمٜم٤ًمء ٟم٘مقل: ومٞمٕمٜمل.. اًمٓم٤مئرات ريمٌقا شم ٓ يمثػم اًمٓم٤مئرات ظمٓمقط.. اًمًٞم٤مرة

ك ًَمُٙمؿْ  يُمْرهٌ  َوُهقَ  اًْمِ٘مَت٤مُل  قَمَٚمٞمُْٙمؿُ  يُمت٥َِم : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م ًَ  َوُهقَ  ؿَمٞمْئ٤ًم شَمْٙمَرُهقا  َأنْ  َوقَم

 ظمػم وًمرسمام قمٚمٞمٝم٤م رضر ومٞمف اعمرأة شمرى اًمذي اًمزواج ومٝمذا[ 236:اًمٌ٘مرة] ♂ًَمُٙمؿْ  ظَمػْمٌ 

 .اًمدٟمٞمقي٦م...  وٓ ٤مٕوٓد،سم وهل٤م سم٤مًمّمؼم هل٤م يمثػم

 اًمزُم٤من هذا ذم اًمتٕمدد زواج قمدم إمم ُمٓمٚمؼ ضمٜمح ٟمجٜمح أن أقمٚمؿ واهلل هذا ومٕمغم

 قمغم ُمٗمًدة يزيد اًمزُم٤من ومًد وإن اإلؾمالُمل ظم٤مص٦م اعمجتٛمع ذم أقمٚمؿ واهلل أرى

 أقمٚمؿ أن٤م طمتك اًمٚم٘مٓم٦م هذه وم٠مطم٧ٌٌم اًمزواج، أضمؾ ُمـ رضم٤مل جيدن ٓ اًماليت اًمٜم٤ًمء

 .ؿمٞمخل رأي ُمـ رأجل أن٤م أنف ي٘مٞمٜم٤مً 

 هذه ذم احلؼ ًمٌٞم٤من يٙمٗمل آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م ًمٙمـ ظمػم، اهلل ضمزاك! ـمٞم٥م :ايمشقخ

 ًمزيد، يّمٚمح ىمد ًمٕمٛمرو يّمٚمح ٓ وُم٤م ًمٕمٛمرو، يّمٚمح ٓ ًمزيد يّمٚمح ُم٤م وأنف اعم٠ًمخ٦م،

 وم٤مًمٕمداًم٦م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ذم ُمٜمّمقص٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء واًمنموط اًم٘مٞمقد وُمراقم٤مة

 إًمٞمٝم٤م، اإلؿم٤مرة ؾمٌؼ اًمتل اًم٘مقاقمد شمٓمٌٞمؼ ُمـ ُمًتٜمٌٓم٤مً  يم٤من ُم٤م أو وآؾمتٓم٤مقم٦م، ُمثالً 

 ىمْمٞم٦م ًمٞم٧ًم اًم٘مْمٞم٦م.. صمٜمك أو أومرد ؾمقاء طم٘مٞم٘م٦ًم، اًمتزاُمٝم٤م ُمـ سمد ٓ أُمقر ومٝمذه

 ومروٝم٤م اًمتل واًمنموط اًم٘مٞمقد يٚمتزم أن سمد ومال سم٤مُمرأة اعمًٚمؿ يتزوج ُم٤م جمرد.. اًمتثٜمٞم٦م

 .اؾمتٜم٤ٌمـم٤مً  أو ٟمّم٤مً  ُمٜمٝم٤م يم٤من ُم٤م ؾمقاء احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع
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 إـمالق وٓ اًمثٜم٤مئل اًمزواج قمغم سم٤محلض اًمٙمالم إـمالق يٜمٌٖمل ٓ أنف واحل٘مٞم٘م٦م

: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام وإٟمام ُمٗمًدة، إُمريـ ُمـ يمؾ ذم ٕن ذًمؽ: ُمـ اعمٜمع قمغم اًمٙمالم

 .ُمٜمٕم٤مً  أو طمْم٤مً  قم٤مُم٦م ىم٤مقمدة شمقوع ٓ وًمٙمـ ؿمؽ، وٓ اًمنمقمٞم٦م هق اًمتٕمدد ذم إصؾ

 قمٜمده.. قمراُم٦م قمٜمده ُمثالً  رضمؾ يٙمقن ىمد ضمداً  طم٤ًمس ُمث٤مل آٟمٗم٤مً  ذيمرت وأن٤م

 ومٞم٘مقل آظمره وإمم ٟمِمٞمٓم٦م يم٤مٟم٧م وُمٝمام ىمقي٦م يم٤مٟم٧م ُمٝمام واطمدة شمٙمٗمٞمف ومال.. ؿمٌؼ

 ُم٤م قمٜمده ومتٚمؽ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م؟ هذا شمزوج أظمل ي٤م ح٤مذا: احل٘مٞم٘م٦م هذه يٕمرف ٓ اًمذي اًم٘م٤مئؾ

 ظمؾشمد ٓ وزوضمف، اعمرء سملم شمتدظمؾ ٓ! أظمل ي٤م ومجٞمٚم٦م؟ وىمقي٦م ؿم٤مسم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اهلل ؿم٤مء

 قمٚمٞمؽ وٓ يًػم اًمنمقمل احلٙمؿ دع طم٘م٤مئ٘مٝم٤م، ُمٕمروم٦م إمم اًمقصقل يٛمٙمـ ٓ ىمْم٤مي٤م ذم

يْمَرى: ▬شمذيمر أن إٓ  [.33:اًمذاري٤مت♂ ]اعْم١ُْمُِمٜملِمَ  شَمٜمَٗمعُ  اًمذِّ

 ( 11: 55: 43/ 787/واًمٜمقر اهلدى)

 دطمؾفا؟ يؽون همؾؿن فمامؾة اظمرأة ىماكت إذا

 قمٛمٚمٝم٤م؟ حمّمؾ يٙمقن ومٚمٛمـ زوضمٝم٤م سم٢مذن اعمرأة قمٛمٚم٧م إذا :ايمسائل

 شمٙم٥ًم قمٛمالً  شمٕمٛمؾ واًمزوضم٦م اًمزوضملم سملم اًمٕم٘مد ىم٤مم إذا ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م :ايمشقخ

 أو ُمٜم٤مصٗم٦م سمٞمٜمٝمام أو ًمٚمزوج اح٤مل يٙمقن أن ذط اًمٕم٘مد ذم يِمؽمط ومل يم٤ًٌمً  ورائف ُمـ

 رضمالً  أن اًمٞمقم ي٘مع واًمذي مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس هل٤م، اح٤مل هذا ومٞمٌ٘مك إًمخ أو

ة يتزوج  يٙمقن عمـ سمٞمٜمٝمام اخلالف ذًمؽ سمٕمد ومٞمجري راشم٥م وهل٤م ُمٕمٚمٛم٦م ُمثالً  وهل اُمرأ

 ومٚمٞمس قمٚمٞمٝم٤م يٕم٘مد أن ىمٌؾ اعمرأة هذه سمقاىمع ريض اًمزوج أن دام ُم٤م ٟم٘مقل اًمراشم٥م، هذا

 ُمـ ي٠مظمذ قمٛمٚمٝم٤م أن مت٤مُم٤مً  ٟمالطمظ ٟمحـ وًمٙمـ رزىمٝم٤م، ذم أو ُمٙمتٌٝم٤م ذم يِم٤مريمٝم٤م أن ًمف

 أن سملم خيػمه٤م أن ومٚمف ٓدهأو وذم سمٞمتف ذم ًمف ظمدُمتٝم٤م وُمـ راطمتف وُمـ زوضمٝم٤م وىم٧م

 شمدع وأن داره٤م شمٚمزم أن أو ُم٤مهل٤م سمٕمض ذم هل٤م ذيٙم٤مً  هق ويٙمقن قمٛمٚمٝم٤م، ذم شمًتٛمر

 ومٞمف خي٤مًمػ ٓ سم٠مُمر زوضمتف أُمر إذا اًمزوج أن اًمٕمٚمامء سملم ظمالف ٓ أنف وأفمـ قمٛمٚمٝم٤م

 شم٘مقم سمٕمٛمٚمٝم٤م اٟمِمٖم٤مهل٤م سم٥ًٌم يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م شمٓمٞمٕمف أن اًمزوضم٦م قمغم ومٞمج٥م اًمنمع
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سم٤مً  زم يٌدو اًمذي هذا زوضمٝم٤م وظمدُم٦م سمٞمتٝم٤م ؿم١مون شمدسمػم ذم سم٤مًمت٘مّمػم  هذا قمغم ضمقا

 .اًم١ًمال

 ( 11: 36: 53/   793/  واًمٜمقر اهلدى)

 مـه ايمزواج يمـا جيقز ايمذي ديـه فمعم ايمؽتايب يمبؼاء ايمضازمط هو ما

 ؿمعامه؟ وأىمل

 وأيمؾ ُمٜمف اًمزواج ًمٜم٤م جيٞمز اًمذي ديٜمف قمغم اًمٙمت٤ميب ًمٌ٘م٤مء اًمْم٤مسمط هق ُم٤م :ايمسائل

 ـمٕم٤مُمف؟

 يقُم٤مً  ىم٤مئامً  يٙمـ مل هذا ٕن قمٛمالً  وًمٞمس اؾمامً  إًمٞمف ُمٜمت٤ًٌمً  ئمؾ أن و٤مسمٓمف :ايمشقخ

ـَ  َوـَمَٕم٤ممُ : ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ٟمزل يقم ذم وٓ ِذي ♂ ًَمُٙمؿْ  طِمؾ   اًمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ

ـَ  يَمَٗمرَ  ًَمَ٘مدْ ▬ ومٞمٝمؿ ىم٤مل وىمد[ 3:اح٤مئدة] ِذي [  75:اح٤مئدة♂ ]صَم٦مٍ صَماَل  صَم٤مًم٨ُِم  اهللَ  إِنَّ  ىَم٤مًُمقا  اًمَّ

 .ضمقايب هذا

ٟمٞم٤مً  ؿمخّم٤مً  هٜم٤مك وضمد ًمق :ايمسائل  اًمرب وضمقد يٜمٙمر أو اًمٌٕم٨م يٜمٙمر ٟمٍما

 احلٙمؿ؟ هذا قمٚمٞمف يٜمٓمٌؼ وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف

ٟمٞم٦م ُمٚم٦م قمـ ظمرج يٙمقن هذا ٓ :ايمشقخ  .اًمٜمٍما

ٟمٞم٦م؟ إمم يٜمت٥ًم وهق :ايمسائل  اًمٜمٍما

 يديـ ٓ أن بآٟمت٤ًم ُمٕمٜمك ًمٞمس آٟمت٤ًمب ُمٕمٜمك ؿمق يٜمت٥ًم، ٟمٕمؿ :ايمشقخ

ٟمٞم٦م ٟمٞم٦م ُمـ سمٙمثػم خيؾ ىمد ًمٙمـ سم٤مًمٜمٍما  اًمّمالة قمٚمٞمف قمٞمًك هب٤م ضم٤مء اًمتل احلؼ اًمٜمٍما

ٟمٞم٦م أنٙمر إذا أُم٤م واًمًالم  اًمذي اعمًٚمؿ ُمـ ؿمؽ سمال ذ ومٝمق وشمٗمّمٞمالً  مجٚم٦م اًمٜمٍما

 .حمٛمد سمـ أمحد يًٛمك أن يٗمٞمد وٓ ديٜمف قمـ ارشمد

 ( 13: 32: 15/   793/  واًمٜمقر اهلدى)
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 دم يمشمر هذا هل ُيؽتب مل يمؽـه ايممموط زمؽل ـؽاحايم فمؼد سمم إذا

 ايمعؼد؟

 اًمِمٝمقد ُمع اًمقزم ُمقاوم٘م٦م اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ذوط ُمـ إن: ي٘مقل أخ ي٠ًمل :مداطمؾة

 يتؿ طمتك اعمٙمتقب اًمٕم٘مد ُمـ سمد ٓ أنف اًمٞمقم اًمٜم٤مس قمرف ذم وًمٙمـ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م

 وواومؼ اُمرأة ظمٓم٦ٌم إمم شم٘مدم إٟم٤ًمًٟم٤م أن طم٘مٞم٘م٦م واىمٕم٦م طمّمٚم٧م وًم٘مد اًمٜمٙم٤مح، قم٘مد

 ويزوضمقن يٕمتذرون هبؿ وم٢مذا أج٤مم سمٕمد صمؿ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م ؿمٝمقد هٜم٤مك ويم٤من أهٚمٝم٤م

ة  زواج هل اًمِمٝمقد وضمقد ُمع اًمٕم٘مد شمًٛمٞم٦م ُمع اعمقاوم٘م٦م شمٚمؽ ومٝمؾ ٔظمر، اعمرأ

 ًمف؟ اًمت٤مسمع أظمر اًمزواج طمٙمؿ هق وُم٤م ذقمل،

 وُم٤م: ىمقًمف ُمرشملم ؾم١ماًمف ذم يمرر أنف اًم٤ًمئؾ ٟمٔمر أخٗم٧م: اجلقاب ىمٌؾ :ايمشقخ

 قمٚمٞمف آؾمتدراك يٗمٝمؿ وًمٙمل ؾم١ماًمف، ُمـ شمرومع أن جي٥م إو٤موم٦م ومٝمذه ذًمؽ، ؿم٤مسمف

 .ظمٓم٠م ؾم١مال ٕنف اًم١ًمال: إقم٤مدة أرضمق

 اًمٜم٤مس وقمرف واًمِم٤مهديـ، اًمقزم اًمٜمٙم٤مح قم٘مد ذوط ُمـ أن: اًم١ًمال :مداطمؾة

 ..اعمٙمتقب اًمٕم٘مد يٚمزم اًمٞمقم

 ذم ٤مءضم ٕنف.. اًمتًجٞمؾ ٟمًٛمع: إذاً .. أن٧م شم٘مقل! هذا ًمٞمس ٓ ٓ، :ايمشقخ

 ..ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م واًمِم٤مهدان اًمقزم ُمقاوم٘م٦م هق اًمنمقمل اًمٕم٘مد ذوط ُمـ: اًم١ًمال

 !ؿمٞمخٜم٤م ؿمٓمٌٜم٤مه٤م :مداطمؾة

 شمٕمرف؟ أٓ ُم٤مذا.. سم٤محلؼ يٜمٓمؼ يمت٤مسمٜم٤م هذا.. هٜم٤م ؿمٓم٧ٌم ُم٤م :ايمشقخ

 .ٓ :مداطمؾة

 قمرف ذم وًمٙمـ ذًمؽ، ؿم٤مسمف وُم٤م اًمقزم ُمقاوم٘م٦م.. اًمِمٞمخ يًٛمع طمتك أقمد :مداطمؾة

 ..اًمٞمقم اًمٜم٤مس

 اًمدىم٦م ُمالطمٔم٦م: يٕمٜمل سم٤مب ومٛمـ ذًمؽ ؿم٤مسمف ُم٤م: يمٚمٛم٦م وشمٙمررت يٙمٗمل، :قخايمش

 ذم هٜم٤مك ًمٞمس سم٠منف أذيمر أن أطم٧ٌٌم ضمقاب ُمـ قمٚمٞمف يؽمشم٥م ُم٤م وسم٤مًمت٤مزم اًم١ًمال ذم أوًٓ 



 533 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت ؿمٌٝم٤مت طمقل 

 ؾمقى رء ومال ذًمؽ ؾمقى ُم٤م أُم٤م اًم٤ًمئؾ، ٟمٗمس ىم٤مل يمام أو اًمقزم إذن همػم اًمنمع

 وسمِمٝمقد ُمقاوم٘متف أو اًمقزم نوسم٢مذ اُمرأة قمغم ؿم٤مب قم٘مد إذا هذا قمغم وسمٜم٤مءً  ذًمؽ،

 قمٚمٞمف ضمرى يمام اًمنمقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذم شمًجٞمٚمف أُم٤م ذقمل، ٟمٙم٤مح ومٝمذا قمدًملم ؿم٤مهديـ

 اعمرؾمٚم٦م اعمّم٤مًمح سم٤مب ُمـ إٓ ذًمؽ وُم٤م ُم٤مٟمٕم٤مً  ُمٜمف ٟمرى ٓ: أوًٓ  هذا اًمٕمرف،

 ًمٞمس ذقمٞم٦م، حل٘م٤مئؼ وإٟمٙم٤مرهؿ اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤ًمد سم٥ًٌم احل٘مقق قمغم واعمح٤مومٔم٦م

ء سمٞمع قمغم اشمٗم٤مق دار قم٘مد يمتًجٞمؾ إٓ اًمنمقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذم اًمٕم٘مد هذا شمًجٞمؾ  وذا

 .إرايض دائرة سمامذا؟ يًٛمك ومٞمام

 دائرة ذم اًمٕمرذم اًمٕم٘مد هذا يٕم٘مد مل وًمق ُم٤م سمٞمع ذم ُمًٚمٛملم سملم جيري قم٘مد وم٠مي

 اعمتٕم٤مىمديـ ٕطمد جيقز ٓ ذقمل قم٘مد ومٝمق قم٘م٤مر أو ٕرض سم٤مًمٜم٦ًٌم ُمثالً  إرايض

 سمٕم٘مد يتٕمٚمؼ ومٞمام يمذًمؽ اًمنمع، وظم٤مًمػ ٟمٙمؾ وم٘مد ٟمٙمؾ ٛمـوم قمٚمٞمف، شمٕم٤مىمدا قمام اًمٜمٙمقل

 هذا يًجؾ مل صمؿ وسم٤مًمِمٝمقد اًمقزم وسمٛمقاوم٘م٦م قم٘مد زيد: اًم١ًمال ذم ضم٤مء ومٞمام اًمٜمٙم٤مح،

 آظمر زوج إمم اًمٌٜم٧م وأنٙمحقا  ٓهمٞم٤مً  اًمٕم٘مد هذا وم٤مقمتؼموا اًمنمقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذم اًمٕم٘مد

 ٕنف سم٤مـمؾ: قم٘مد وم٢مٟمف ٟمٞم٤مً ىم٤مٟمق وقم٘مداً  ذقمٞم٤مً  قم٘مداً  قم٘مد وًمق سم٤مـمؾ اًمث٤مين اًمٕم٘مد ومٝمذا

 ُمٙم٤من اًمٕمرف ٟمٜمزل أن أبداً  يٛمٙمـ وٓ ذقمٞم٤مً  قم٘مداً  قمٚمٞمٝم٤م ُمٕم٘مقد اُمرأة قمغم قم٘مد

 اعمحٙمٛم٦م ذم اًمنمقمل اًمٕم٘مد شمًجٞمؾ ُمـ سمد ٓ أنف اًمٖم٤مًم٥م ذم اًمٞمقم اًمٕمرف اًمنمع،

 قم٘مداً  يّمػم طمتك ٟم٤مومذ وهمػم سم٤مـمؾ هق اًمنمقمل اًمٕم٘مد أن يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ اًمنمقمٞم٦م

 ذم يزال ٓ وهق ىمديامً  اًم٘م٤مٟمقٟملم سمٕمض آصم٤مره٤م يم٤من ُمِمٙمٚم٦م ذم ؾمٜم٘مع ذاكوطمٞمٜم ىم٤مٟمقٟمٞم٤مً 

 ذقمٞم٤مً  قم٘مداً  وًمٞمس ىم٤مٟمقين قم٘مد هق اًمزوضملم سملم ي٘مع اًمذي اًمٕم٘مد أن اًمٌالد ُمـ يمثػم

 .اًمٙمٗمر سمالد ذم ظم٤مص٦م

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف وهق أٓ اًمنمع طمٙمؿ قمغم اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمٍميـ ٟم٘مقل ومٜمحـ

 اًمنمقمل اًمٕم٘مد هذا يٕم٘مد رضمؾ ومربش قمدل وؿم٤مهدي سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ: »واًمًالم

 أو ًم٥ًٌم اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ ذم اًمٞمقم اعمتٌع اًم٘م٤مٟمقن ٟمٔم٤مم ذم قمٚمٞمف ُمقاومؼ همػم ويٙمقن

 يمثػم ذم ٟمٗمًٝم٤م اًمنمقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذًمؽ ُمع ًمٙمـ ًمٗمرض سم٤معمقاوم٘م٦م ـمٚم٥م ىمدم ًمق.. آظمر

 قم٘مد اًمٜم٤مس ُمـ زيد أن سمٚمٖمٝم٤م ُم٤م إذا ًمٜمٔم٤مُمٝم٤م خم٤مًمٗم٦م شم٘مع اًمتل واًمقىم٤مئع احلقادث ُمـ

 قمغم يدل مم٤م ذًمؽ ًمٜمٔم٤مُمٝمؿ: خم٤مًمػ أنف ُمع اًمٕم٘مد هذا شمًجٞمؾ إمم اوٓمروا ومالٟم٦م قمغم
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 ذم اًمٕم٘مد وأُم٤م اًمنمقمل، اًمٕم٘مد هق إصؾ سم٠من حيتٗمٔمقن يزاًمقن ٓ هلل واحلٛمد أهنؿ

 ؿم٤مء إن اًم١ًمال ضمقاب هذا آٟمٗم٤ًم، ىمٚم٧م يمام واًمتحٗمظ آطمتٞم٤مط سم٤مب ُمـ ومٝمق اعمحٙمٛم٦م

 .اهلل

 ( 11: 36: 11/   797/  رواًمٜمق اهلدى)

 ( 11: 25: 31/   797/  واًمٜمقر اهلدى) 

 األم وراضمة األوالد سمرزمقة أصمل من ايمـسل سمـظقم ضمؽم

 إوٓد شمرسمٞم٦م أضمؾ ُمـ اًمٜمًؾ ًمتٜمٔمٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم ومٞمٙمؿ، اهلل سم٤مرك ؿمٞمخٜم٤م :ايمسائل

 ؾمٜمتلم شمرشم٤مح أن جي٥م إم أن: وي٘مقًمقن ذًمؽ، إمم وُم٤م اًمرزق أضمؾ ُمـ ٓ إم وراطم٦م

 ًمؽمسمٞم٦م سم٤مإلو٤موم٦م اًمٙمثػم، ضمًٛمٝم٤م ـم٤مىم٦م ُمـ شمًتٝمٚمؽ ٕهن٤م ومحؾ: محؾ يمؾ سملم ُم٤م

 هذا طمقل سم٢مرؿم٤مد ًمٙمؿ هؾ اًمتٜمٔمٞمؿ، هذا يتؿ طمتك احلٛمؾ ُمقاٟمع إمم وم٤ٌمًمت٤مزم اًمٓمٗمؾ،

 ُمثالً  يٕمٜمل احلٛمؾ، ُمقاٟمع اؾمتخدام ُمـ جيقز ُم٤م ذيمر ُمع ومٞمٙمؿ؟ اهلل سم٤مرك اعمقوقع

 اًمٓمٌٞمٕمل؟ اًمٕمزل أم ضم٤مئزة، يمٚمٝم٤م هذه اًمٚمقًم٥م هذا أو ًمٚمحٛمؾ اح٤مٟمٕم٦م احلٌقب

: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمتزوج وهمػم سمؾ ُمتزوج، ُمًٚمؿ يمؾ قمغم يٜمٌٖمل اًمذي :ايمشقخ

 واوح احلدي٨م هذا ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقدود اًمقًمقد شمزوضمقا »

 ًمٞمس هق اًمتٙم٤مصمر وهذا أُمتف، شمتٙم٤مصمر أن حي٥م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أن ضمداً  اًمدًٓم٦م

 طمٞمٜمام هتٚمر، سم٤مًمذات وأقمٜمل إورسمٞملم، ُمـ اًم٤ًمؾم٦م سمٕمض هل٤م شمٜمٌف يمام ُم٤مدي٦م ُمّمٚمح٦م

 اًمٕم٘مؾ ُمـ رء قمٜمده يم٤من وم٢مٟمف زوضملم، سملم يٚمد ُمقًمقد ًمٙمؾ وراشم٤ٌمً  ُمٕم٤مؿم٤مً  قمرض

 ٓسمد إظمرى سم٤مًمِمٕمقب شمتحٙمؿ أن شمريد اًمتل إُم٦م أن ضمٞمداً  قمرف احلريب، اًمًٞم٤مد

 اًمدول سمٕمض يتخذه ُم٤م ظمالف قمغم ٟمقٟم٤مً ىم٤م اختذ وًمذًمؽ يمثػماً، واومراً  ٟمًٚمٝم٤م يٙمقن أن

 حيرُمقن ٓ سم٠مهنؿ وصٗمٝمؿ اهلل أن دائامً  ٟمذيمر اًمذيـ اًمٙم٤مومرة اًمدول هيٛمٜم٤م وٓ اًمٞمقم،

 ىَم٤مشمُِٚمقا : ▬اعمٕمرووم٦م أي٦م آظمره، إمم.. حيرُمقن ٓ ورؾمقًمف اهلل طمرم ُم٤م حيٚمٚمقن وٓ.. ُم٤م

ـَ  ِذي   ُي١ْمُِمٜمُقنَ  ٓ اًمَّ
ِ
ُُمقنَ  َوٓ أظِمرِ  سم٤ِمًْمٞمَْقمِ  َوٓ سم٤ِمّللَّ مَ  َُم٤م حُيَرِّ ُ  طَمرَّ  َيِديٜمُقنَ  َوٓ َوَرؾُمقًُمفُ  اّللَّ

ـَ  ـَ  احْلَؼِّ  ِدي ـَ  ُِم ِذي ْزَي٦مَ  ُيْٕمُٓمقا  طَمتَّك اًْمِٙمَت٤مَب  ُأوشُمقا  اًمَّ ـْ  اجْلِ ♂ َص٤مهِمُرونَ  َوُهؿْ  َيدٍ  قَم

 اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٞمقم ي٘مقًمقن يمام اًمدول سمٕمض هيٛمٜم٤م ًمٙمـ ه١مٓء، هيٛمٜم٤م ٓ[ 29:اًمتقسم٦م]
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 اعمًٚمٛملم، شمٙم٤مصمر ُمـ حتد اًمتل اًم٘مقاٟملم هذه يتخذون إؾمالُمٞم٦م، إٓ ٘مقهل٤مٟم ٓ وٟمحـ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ًمٙمـ اح٤مدي٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمتٙم٤مصمر وم٤مئدة قمرف هتٚمر إح٤مين اًمرضمؾ ومٝمذا

 وإٟمام اًمٌنم، قمغم واًمتًٚمط اًمًٞمٓمرة ٕضمؾ يٕمٜمٞمف ومال قمٜم٤مه وإن هذا، يٕمٜمل ٓ اًمًالم

 يقم إمم سمف قمٛمؾ ُمـ وأضمر أضمره ًمف يم٤من هدى إمم دقم٤م ُمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام

 إؾمٜم٤مده ُمرؾمؾ طمدي٨م ذم ضم٤مء وًمذًمؽ ،شرء أضمقرهؿ ُمـ يٜم٘مص أن دون اًم٘مٞم٤مُم٦م

 ٟمٓمؼ ىمد ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل سم٠من ٟمجزم أن ٟمًتٓمٞمع ُم٤م اًمٜمتٞمج٦م ذم ومٝمق ُمرؾمؾ، ًمٙمٜمف صحٞمح،

 احلدي٨م هذا هق ُم٤م إول، احلدي٨م سمِمٝم٤مدة صحٞمح ُمٕمٜم٤مه ًمٙمـ احلدي٨م، هبذا

 هبذا وأُم٦م، شمٌٕم٤مً  أيمثر ٕنف ح٤مذا؟ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم أضمراً  إنٌٞم٤مء أيمثر ٤مأن: »ىم٤مل اعمرؾمؾ،

 اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل أظمر احلدي٨م ُمـ واعم١ميد إول احلدي٨م ُمـ اعمٗمٝمقم اعمٕمٜمك

 إضمقر سمٙمثرةش اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين اًمقًمقد اًمقدود شمزوضمقا : »واًمًالم

 .أُمتف شمٙم٤مصمر سم٥ًٌم شمّمٚمف اًمتل يٕمٜمل

 اعمحٛمدي٦م إُم٦م شمٙمثػم أن مجٞمٕم٤مً  أذه٤مٟمٜم٤م ذم ٟمرؾمخ أن اعمًٚمٛملم ٟمحـ ٛمٜم٤مهي اًمذي

 ومتحديد مت٤مُم٤ًم، سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ٟمًٚمٜم٤م، إليمث٤مر سمت٘مّمدٟم٤م اًمًالم قمٚمٞمف ٟمٌٞمٜم٤م ٟمريض مم٤م

 سمٙمؿ ُم٤ٌمه وم٢مين: »ومٞمٝم٤م ىم٤مل اًمتل اًمنميٗم٦م واعم٤ٌمه٤مة اًمٜمٌقي٦م اًمرهم٦ٌم هذه يٖم٤مير اًمٜمًؾ

 ذم قمٍميت٤من، ومٚمًٗمت٤من اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ أو اًمٜمًؾ ومتحديد ًمذًمؽ ،شاًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ

 أىمؾ اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ: ختّمٞمص سم٤مب ُمـ وهق اجلٛمٞمع، ًمدى سمٞمٜمٝمام ـمٌٕم٤مً  ُمٕمروف شمٗمريؼ

 قمـ يٜمزل ٓ أنف اًمتٜمٔمٞمؿ أو اًمتحديد هذا ذم إصؾ: ٟم٘مقل ومٜمحـ اًمٜمًؾ، حتديد ُمـ

 اًمٗم٘مٝمٞم٦م ٦ماًمٜم٤مطمٞم ُمـ اعم٤ٌمه٤مة هذه ًمٙمـ آٟمٗم٤ًم، ذيمرٟم٤مه اًمذي اعم٤ٌمه٤مة حلدي٨م اًمٙمراه٦م:

 وشمرشمٗمع شمرشمٗمع أن ويٛمٙمـ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وشمزول وشمٜمخٗمض شمٜمخٗمض أن يٛمٙمـ أن

: ٟم٘مقل سم٠من أن ٟمٙمتٗمل ومٜمحـ أُمثٚم٦م، وهذا هذا ُمـ وًمٙمؾ احلرام، ُمرشم٦ٌم ذم وشمدظمؾ

ة هٜم٤مك يم٤من إذا  يمؾ خيتٚمٗمـ ؿمؽ سمال اًمٜم٤ًمء هٜم٤م وًمدًا، حتٛمؾ ؾمٜم٦م ويمؾ وًمقد اُمرأ

 ُمـ وُمٜمٝمـ ىمقي٤ًم، ضمًٛمٝم٤م ويٌ٘مك تت٤مسمع،اعم اًمٜمًؾ هذا شمتحٛمؾ ُمـ ومٛمٜمٝمـ آظمتالف،

ة يم٤مٟم٧م إذا إظمػم، اجل٤مٟم٥م هذا هيٛمٜمل أن وشمْمٕمػ، شمّمٛمد ٓ  يمثرة سم٥ًٌم اعمرأ

 أو اًمدم وٕمػ هل٤م ي٥ًٌم ىمد هذا أن ُمٜمٝمؿ أن شمٕمد وأن٧م إـم٤ٌمء ي٘مقل يمام اًمقٓدة

ة شمٕمرو٧م وم٢مذا اًمدم، وم٘مر  ذم اًمير فمقاهر وسمدأت وٓدهت٤م يمثرة سم٥ًٌم اًمقًمقد اعمرأ
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 شمراقمل أن سمٛمٕمٜمك ٟمًٚمٝم٤م، حتدد أن وًمٞمس ٟمٗمًٝم٤م، شمٜمٔمؿ أن ُمـ ُم٤مٟمٕم٤مً  أرى ومال دهن٤مسم

 اًمتٜمٔمٞمؿ قمـ اُمتٜمٕم٧م وىمقهت٤م ٟمِم٤مـمٝم٤م إًمٞمٝم٤م قم٤مد صحتٝم٤م وضمدت وم٢مذا صحتٝم٤م،

 ذم وىمٚمٜم٤م وشمْمٛمحؾ، شمزول ىمد اًمٙمراه٦م هذه أن آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤مه ُم٤م ُمث٤مل هذا اعمزقمقم،

 أجـ ُمـ هٜم٤م اًمتحريؿ يؿ،اًمتحر سم٤مب ذم وشمدظمؾ وشمتْم٤مقمػ شمتْم٤مقمػ ىمد: اعم٘م٤مسمؾ

 ُمع ًمٙمـ ُمًٚمٛملم، اًمٜم٤مس ُمـ يمثػم ُمـ ٟمًٛمٕمف ُم٤م أىمقاه٤م ضمقاٟم٥م ُمـ ي٠ميت ي٠ميت؟

 أن٤م يٙمٗمٞمٜمل سم٤مًمٙم٤مد يمذا راشمٌل ُمقفمػ أن٤م: ًمؽ ي٘مقل وإيامٟم٤ًم، قمٚمامً  وٕمٗم٤مء إؾمػ

 اجل٤مهٚمٞم٦م ُمٜمٓمؼ هذا! هٜم٤م إمم يٙمٗمٞمٜم٤م وسمٜمتل واسمٜمل وزوضمتل أن٤م أو واسمٜمل، وزوضمتل

: سم٘مقًمف أؾمٚمٛمقا، طمٞمٜمام اهلل هن٤مهؿ اًمذيـ أوٓدهؿ ىمتؾ إمم يٚمجئقن ا يم٤مٟمق اًمذيـ إومم

ـُ  إُِْمالٍق  ظَمِْمٞم٦َمَ  َأْوَٓديُمؿْ  شَمْ٘متُُٚمقا  َوٓ▬ ء♂ ]َوإِي٤َّميُمؿْ  َٟمْرُزىُمُٝمؿْ  َٟمْح  [.53:اإلها

 اًمٜمًؾ حتديد قمغم يتٕم٤موٟم٤م أو يتٗم٘م٤م أن اًمزوضملم قمغم حيرم ضم٤مهٚمٞم٦م قم٘مٞمدة هذه: إذاً 

 يًتث٘مٚمـ وإُمٝم٤مت أسم٤مء ُمـ يمثػم أن ُمثٚمف أىمقل وٓ هذا ُمـ ىمري٥م اًمٗم٘مر، ُمـ ظمقوم٤مً 

 همٗمٚم٦م اعم٤ٌمه٤مة، طمدي٨م قمـ همٗمٚم٦م ؿمؽ سمال أوًٓ  اًمقاىمع ذم هذا إوٓد، سمؽمسمٞم٦م اًم٘مٞم٤مم

 شمرسمٞم٦م صمٛمرة قمـ ضمداً  ويمثػمة يمثػمة همٗمالت يّمحٌٝم٤م: صم٤مٟمٞم٤مً  اعم٤ٌمه٤مة، طمدي٨م قمـ شم٤مُم٦م

، إن إوٓد  ضمدًا: ومقاوح قم٤مؿمقا  إن أُم٤م ٤مشمقا،ُم وإن إوٓد شمرسمٞم٦م وصمٛمرة سمؾ قم٤مؿمقا

 وأن اهلل إٓ إهل ٓ أن يِمٝمد ُمًٚمؿ إىمؾ قمغم ُمًٚمامً  قم٤مش اًمذي اًمقًمد هذا يٙمقن

 شمٙمت٥م يمٚمٝم٤م طمًٜم٤مشمف ٕبقيف ومٝمٜمٞمئ٤مً  ويّمقم يّمكم يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م اهلل رؾمقل حمٛمداً 

 آظمره، إمم.. اًمنمقمل اًمٕمٚمؿ ـمٚم٥م ذًمؽ وراء ُمـ يم٤من إذا ظم٤مص٦م صحٞمٗمتٝمام: ذم

 أوًٓ  إٟم٤ًمهلؿ سم٥ًٌم يِمٕمرون ٓ طمٞم٨م ُمـ احلًٜم٤مت ذم همري٘م٤من يٕمٜمل بقانإ ومٞمٙمقن

 إن هذا: ىمٚمٜم٤م اًمرضم٤مل، ُمٌٚمغ سمٚمٖمقا  طمتك شمرسمٞمتٝمؿ قمغم صؼمهؿ صمؿ إوٓد، هل١مٓء

،  اإلٟم٤ًمن ًمتٛمٜمك ضم٤مز ًمق أنف درضم٦م إمم ضمداً  سم٤مًمغ إضمر أن وم٤مًمٕمجٞم٥م ُم٤مشمقا  وإن قم٤مؿمقا

: اًمًالم قمٚمٞمف ًم٘مقًمف أومراـم٤مً  ًمف ٙمقٟمقا وي ويٛمقشمقا  أوٓده ويتٙم٤مصمر ويتزوج يتزوج أن

 حتٚم٦م إٓ اًمٜم٤مس متًف ًمـ إٓ احلٜم٨م يٌٚمغ مل اًمقًمد ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م»

 ُمـ صمالصم٦م هلام يٛمقت ُمًٚمٛملم ُمـ ُم٤م: »وىم٤ملش واصمٜم٤من؟ اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مًمقا  اًم٘مًؿ،

 اًمٜم٤مس متًف ًمـ» ،شواصمٜم٤من: ىم٤مل اهلل؟ رؾمقل ي٤م واصمٜم٤من: ىم٤مل احلدي٨م، آظمر إمم.. اًمقًمد
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 اهلل؟ رؾمقل ي٤م وواطمد: ىم٤مئؾ ىم٤مل ًمق أنف فمٜمٜم٤م طمتك: اًمراوي ىم٤ملش اًم٘مًؿ حتٚم٦م إٓ

 .وواطمد: ًم٘م٤مل

 اًمذيـ ومٝم١مٓء وًمذًمؽ شم٘مدر، ٓ قم٤مؿمقا  إن أو ُم٤مشمقا  إن وم٤مئدهتؿ إوٓد: إذاً 

 يمؾ ؿمٛمؾ اجلقاب هذا وأفمـ ؾم٤مهقن، همٗمٚمتٝمؿ ذم هؿ اًمتٜمٔمٞمؿ أو اًمتحديد حي٤موًمقا 

 .ُمٕمف يتٜم٤مؾم٥م اًمذي اًمقوع ي٘مدر ٟم٤ًمنإ ومٙمؾ إنقاع،

 ( 11: 19: 11/ 816/ واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 38: 33/ 816/ واًمٜمقر اهلدى)

 شماكقة يمزوصمة ايموايمدة رهمض

 هذا راومْم٦م وواًمديت اًمث٤مٟمٞم٦م، ُمـ اًمزواج أريد أن٤م: وي٘مقل ي٠ًمل ؿم٤مب :مداطمؾة

 صم٤مٟمٞم٦م؟ ًمزوضم٦م سمح٤مضم٦م وإٟمٜمل قمٚمامً  إُمر

 .صم٤مٟمٞم٦م ُمـ: ىمؾ سمؾ ومخٓم٠م، اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ ىمقًمؽ أُم٤م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ صم٤مٟمٞم٦م ُمـ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .يمٚمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ُمـ اًمزواج عمٌدأ ومراومْم٦م :مداطمؾة

 إومم؟ :ايمشقخ

 .واًمدشمف :مداطمؾة

 .واًمدشمف :ايمشقخ

 .ُمقاوم٘م٦م ًمٞم٧ًم :مداطمؾة

 وزوضمتف؟ :ايمشقخ

 .ُمقاوم٘م٦م زوضمتف :مداطمؾة

 .ـمٞم٥م :ايمشقخ
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 سمح٤مضم٦م؟ وهق راومْمتف، أؾم٤مؾمف ُمـ دأاعمٌ يمٚمٞم٦م، إُمر راومْم٦م واًمدشمف :مداطمؾة

 ُمـ ُمٕمٝم٤م يدرس أن جي٥م ًمٚمتٕمدد إم ًمرومض سم٤مًمٜم٦ًٌم احل٘مٞم٘م٦م ـمٞم٥م، :ايمشقخ

 أو ضمداً  ظمٓمػم أُمره هذا اًمنمقمل؟ احلٙمؿ شمرومض هل هؾ: سمٛمٕمٜمك اًمنمقمٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م

 هلـ يٓمٞم٥م ٓ وًمٙمـ اًمتٕمدد، ُمٌدأ اعمًٚمامت اًمٜم٤ًمء يمؾ شم٘مٌؾ يمام شم٘مٌٚمف وهل شمرومْمف ٓ

 هق يمام اًمث٤مين إُمر يم٤من إن ٟمٕمؿ، ُمٓمٚم٘م٤مً  إًمٞمٝم٤م يٜمٔمر ومال إول إُمر يم٤من وم٢من اًمتٕمدد،

 ًمف ومٝمق يٕمدد، أن يريد اًمذي اًمقًمد إمم يٜمٔمر ومٝمٜم٤م اعمًٚمامت ًمٚمٜم٤ًمء سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٖم٤مًم٥م

 يٚمتٗم٧م ٓ ُٕمف، أجْم٤مً  شمٚمتٗم٧م ٓ طمٞمٜمئذ ُمْمٓمراً  يٕمٜمل يٙمقن أن إُم٤م: طم٤مًمتلم ُمـ طم٤مًم٦م

 أُمر حت٘مٞمؼ سم٤مب ُمـ وإٟمام اوٓمرار، همػم يٕمٜمل بسم٤م ُمـ يم٤من إن أُم٤م يٓمٞمٕمٝم٤م، وٓ ُٕمف

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا : ▬اًم٘مرآن ذم ُمنموع   ُِم
ِ
٤مء ًَ ♂ َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمثْٜمَك اًمٜمِّ

 واوح؟ أُمف يٓمٞمع أن قمٚمٞمف جي٥م ومحٞمٜمئذ ،[5:اًمٜم٤ًمء]

 .واوح ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ..اًمٗمتٜم٦م ٟمٗمًف قمغم خيِمك هق خيؼمٟم٤م هق ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .اجلقاب أقمٓمٞم٧م أن٤م :ايمشقخ

 آوٓمرار؟ ُمـ اًمٜم٘مٓم٦م هذه ٟمٕمتؼم هؾ ضمٞمد، :مداطمؾة

 .ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 ( 11: 23: 22/ 816/ واًمٜمقر اهلدى)

 األهمراح صاالت دم األفمراس إومامة زماب دم ايمشقخ كصقحة

 هلا دفموة زمطائق وسموزيع

 قمرس أو يمت٤مب سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم إومراح ص٤مٓت ذم اًمرضم٤مل ذه٤مب طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 ومٞمٝم٤م شم٘م٤مم اًمّمالت هذه أن ُمع اًمديٜمٞم٦م، اخلٓم٥م سمٕمد يٚم٘مك ُم٤م ذًمؽ، ُمـ رء أو
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 قمرس وهمداً  عمح٤مومٔملم قمرس اًمٞمقم يٙمقن ىمد: يٕمٜمل واعمٜمٙمرة، اح٤مضمٜم٦م إقمراس

 اعمٙم٤من؟ ٟمٗمس ذم ح٤مضمٜملم

 هذا ؾم٠مخ٧م أن٧م وأفمـ أىمقل وم٠من٤م ويمثػماً، يمثػماً  هذا قمـ ؾمئٚم٧م أن٤م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

راً  اًم١ًمال راً  ُمرا  .وشمٙمرا

 إذا اًمزوضملم أن: أىمقل وم٠من٤م اًمتٙمٚمػ، هق اًمٜم٤مس سملم اًمٞمقم احلٗمالت آوم٤مت ُمـ

 أُم٤م رضمٚمٞمؽ، ُمد ومراؿمؽ ىمد قمغم: اًمٕم٤مُمل اعمثؾ ي٘مقل ومٙمام سمزواضمٝمام حيتٗمال أن أرادا

 يٙمٚمػ أنف سمٚمٖمٜمل ويمام احلٗمالت، إلىم٤مُم٦م خمّمّم٦م أُم٤ميمـ إمم احلٗمالت هبذه اخلروج

 ..ُم٤مدة يٕمٜمل ُم٤مدي٤مً 

 .يمثػم :مداطمؾة

 ي٘م٤مل: يمام آذان ًمٚمجدران هٜم٤مك يٙمقن ىمد ذًمؽ إمم وسم٤مإلو٤موم٦م ه٤مه، :ايمشقخ

 ؾمد سم٤مب ُمـ إُم٤ميمـ هذه ُمثؾ إمم حلٗمٚم٦م اًمزوضم٤من خيرج أن ذم أنّمح ٓ أن٤م وًمذًمؽ

 طمٗمالت ومٞمف شم٘م٤مم ىمد اعمٙم٤من هذا أنف ؾم١ماًمؽ ذم ـمرطمتف يٕمٜمل ُم٤م ذًمؽ وُمـ اًمذريٕم٦م،

 اًمؽمدد جيقز ٓ أنف إصؾ ـأُم٤ميم وهذه آظمره، إمم.. حمرُم٦م ُمقؾمٞم٘مٞم٦م طمٗمالت.. ُم٤مضمٜم٦م

 شمٙمقن ىمد أظمرى أُم٤ميمـ هٜم٤مك يٙمقن ىمد ًمٙمـ اعمٕم٤ميص، ُمـ قمٚمٞمٝم٤م ي٘م٤مم ُم٤م سم٥ًٌم قمٚمٞمٝم٤م

 اًمزواج سمحٗمٚم٦م آطمتٗم٤مل ذم اًمتقؾمع يٜمٌٖمل ُم٤م: أىمقل أن٤م ذًمؽ ُمع هذا، ُمثؾ ُمـ ٟمٔمٞمٗم٦م

 اسمتكم ُم٤م مجٚم٦م ُمـ هق احل٤مدث وهذا اًمزُم٤من، هذا ذم طمدصم٧م اًمتل إُم٤ميمـ هذه ُمثؾ ذم

 حيتٗمٚمقن، هٙمذا وم٤مٕورسمٞملم ًمألورسمٞملم، شم٘مٚمٞمدهؿ ُمـ احل٤مرض اًمٕمٍم ذم ٚمٛمقناعمً

 اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ ذم ُم٤م.. ؾمؽمة اؾمٛمف رء قمٜمدهؿ ذم ُم٤م ٕنف اطمتٗم٤مهلؿ: هذا

 ظمالف قمغم ومٝمؿ وًمذًمؽ هذا: ُمـ رء قمٜمدهؿ ذم ُم٤م.. قمرض اؾمٛمف رء.. طمِمٛم٦م

 اًمٙمٗم٤مر ًمٙمـ احلج٤مب، اًمٜم٤ًمء وذم اًمؼموز اًمرضم٤مل ذم -شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ي٘مقل يمام - إصؾ

ة شمالىمل ذًمؽ، ُمـ قمٙمس قمغم  .اخلروج أو اًمدظمقل ذم ُمت٠مظمر واًمرضمؾ ُمت٘مدُم٦م اعمرأ

 احلٙمؿ؟ ٟمٗمس ًمٚمدقمقة اعمٓمٌققم٦م اًمٙمروت :مداطمؾة

 أنف؟ :ايمشقخ
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 ..... آظمره إمم احلٗمٚم٦م إمم دقمقة يمروت يٓمٌٕمقا  اًمذيـ :مداطمؾة

 .ُمنموع همػم ومٝمق ُمنموع همػم هق ُم٤م إمم أدى ُم٤م يمؾ :ايمشقخ

 وًمديف همٜمل هذا ـمٞم٥م اإلهاف، سم٤مب ُمـ ذقم٤مً  يٛمٜمع هذا أن ي٘مقًمقا  :طمؾةمدا

 قمذر؟ هذا اعمج٤مل، هذا ذم ًمٞمٜمٗمؼ اًمٙمثػم اح٤مل

 .ضمقاٟم٥م قمدة ُمـ واطمد ضم٤مٟم٥م ُمـ ٟم٘مقل ُم٤م ٟمحـ :ايمشقخ

 ( 11: 27: 43/ 834/ واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11: 53: 25/ 834/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمصورة هذه فمعم وهماسمه زمعد زوصمفا سمػم أن يمؾؿرأة هل

 ووم٤مشمف؟ سمٕمد زوضمٝم٤م شمؼم أن اعمرأة قمغم هؾ :ايمسائل

 شمؼمه؟ يٕمٜمل يمٞمػ :ايمشقخ

 ..يٕمٜمل حيٌف، أنف ُمٜمف شمٕمٚمؿ ُم٤م شمٗمٕمؾ يٕمٜمل :مداطمؾة

 ُمثاًل؟ يٕمٜمل اًمّمدىم٦م حي٥م :ايمشقخ

 .إيف :مداطمؾة

 يٕمٜمل؟ هٞمؽ :ايمشقخ

 .هٞمؽ ُمثالً  إيف :مداطمؾة

٤منِ  ًَمٞمَْس  َوَأنْ ▬ :ايمشقخ ًَ َّٓ  ًمإِِلٟم  [.59:اًمٜمجؿ♂ ]َٕمكؾَم  َُم٤م إِ

 ..اًمّمدىم٦م ذم ٓ :مداطمؾة

 حي٥م ويم٤من سمٕمده، شمزوضم٧م ُم٤م ومٞمٝم٤م يثؼ هق يم٤من ؿمٞمخ، ي٤م ُمثالً  ًمًٌٝم٤م ذم :مداطمؾة

 قمغم شمٌ٘مك وهل يمذا، أو اًمٗمالين اعمٙم٤من شمروح وأٓ يمذا، شمتٙمٚمؿ ويٕمٜمل يمذا، شمٚمٌس أن

 هذا؟
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 ذم ُم٤م ٤مً ذقم ضم٤مئزة ُمثالً  سمٌٕمْمٝم٤م رضسم٧م أن٧م اًمتل إؿمٞم٤مء ُمثؾ يم٤من إذا :ايمشقخ

 .ُم٤مٟمع

 ( 11: 53: 32/ 834/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمعدل ضمول وىمؾؿة!! وؽمادؽمة؟ طمامسة يتزوج أن يمؾرصمل هل

 ايمزوصمات زمكم

 جيقز هؾ سم٤مًمث٤مًمث٦م اًمزواج قمـ ي٠ًمل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل اًمذي اًم١ًمال :ايمسائل

 ؾمت٦م؟ أو مخس يتزوج أن ًمإلٟم٤ًمن

 !!؟ضمد أم يْمحؽ اًمرضمؾ :ايمشقخ

 هؾ سم٤معمجقز يٕمٜمل وأرسمٕم٦م، وصمالصم٦م ُمثٜمك ي٘مقًمقا  ،ٛمٕمٞم٦م٤مجلسم[ ي٘مقل] هق :مداطمؾة

 صحٞمح٦م؟ هذه

 أو صمالث أو صمٜمتلم: يٕمٜمل رسم٤مع أو وصمالث ُمثٜمك ؿمؽ، سمال ظمٓم٠م هذا ٓ، :ايمشقخ

: اًمٙمريٛم٦م ًممي٦م اًمتٗمًػم هذا إمج٤مع، وهذا اًمٙمريٛم٦م، أي٦م ذم اعم٘مّمقد هق هذا أرسمع،

 وصمالث اصمٜمت٤من: اعم٘مّمقد أن تٗمًػماًم قمٚمامء أمجع[ 5:اًمٜم٤ًمء] ♂َوُرَباعَ  َوُثالَث  َمث نَى▬

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ذم ذًمؽ سمٞم٤من وضم٤مء اًمٜم٤ًمء، ُمـ وأرسمع

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ـمريؼ ُمـ إٓ إًمٞمف، ؾمٌٞمؾ ٓ اًم٘مرآن ومٝمؿ أن ٟمتذيمر أن وجي٥م 

 َوَأنَزًْمٜم٤َم: ▬اًم٘مرآن سيح ذم ٟمٌٞمف خم٤مـم٤ٌمً  ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن واًمًالم: اًمّمالة

يْمرَ  إًَِمٞمَْؽ  َ  اًمذِّ َل  َُم٤م ًمِٚمٜم٤َّمسِ  ًمُِتٌلَمِّ  اهلل، رؾمقل ي٤م إًمٞمؽ وأنزًمٜم٤م[ 44:اًمٜمحؾ♂ ]إًَِمٞمِْٝمؿْ  ُٟمزِّ

ح ًمتٌلم اًم٘مرآن: أي اًمذيمر  .إًمٞمؽ ُأنزل اًمذي اًم٘مرآن هذا ًمٚمٜم٤مس وشمنمح وشمقوِّ

: هق ًمٚم٘مرآن سمٞم٤مٟمف أؾم٤مًمٞم٥م أىمقى ُمـ سمؾ ًمٚم٘مرآن اًمًالم قمٚمٞمف ذطمف مجٚم٦م ُمـ

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٗمٔمف

 ٟمًقة، شمًع وحتتف أؾمٚمؿ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أصح٤مب ُمـ رضمالً  أن ضم٤مء وم٘مد

 ِف  َبَعَث  الَِّذي ُهوَ : ▬اًم٘مرآن سمٍميح يم٤مٟمقا  اًمٕمرب ٕن ذًمؽ ٟمًقة: وحتتف أؾمٚمؿ
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وِّيَ   يم٤مًمٞمٝمقد يمت٤مب أهؾ يٙمقٟمقا  مل أُمٞملم، يم٤مٟمقا  ومٝمؿ[ 2:اجلٛمٕم٦م♂ ]ِمن ُهم   َرُسوًل  األُمِّ

 قمـ ُمتٛمٞمزيـ يم٤مٟمقا  اًمٞمقم، ًمٞمس يقُمئذٍ  واًمٜمّم٤مرى وم٤مًمٞمٝمقد وًمذًمؽ واًمٜمّم٤مرى،

 ومٙم٤مٟمقا  واإلٟمجٞمؾ، اًمتقراة ُمـ وقمٞمًك ُمقؾمك أنٌٞم٤مئٝمؿ قمغم اهلل أنزل سمام اًمٕمرب

 وٓ آداب وٓ أظمالق، ٓ وصمٜمٞملم مج٤مقم٦م اًمٕمرب اًمٕمرب، ُمـ ىمٞمالً  وأىمقم ؾمٌٞمالً  أهدى

 هب٤م اهلل أنزل ُم٤م ذيٕم٦م قمٜمده واطمد ويمؾ اًم٘مٌٞمٚم٦م، رئٞمس هلؿ ينمع يم٤من ُم٤م إٓ ذيٕم٦م،

 اًمتزوج سم٤مب وومتح اًمٜم٤ًمء، ُمـ ؿم٤مؤوا ُم٤م يتزوضمقن يم٤مٟمقا  أهنؿ ذًمؽ ُمـ ؾمٚمٓم٤من، ُمـ

 وسمقاضم٥م إهة، سمقاضم٥م سم٤مًم٘مٞم٤مم ًمإلظمالل ؾم٤ٌٌمً  يٙمقن اًمٜم٤ًمء ُمـ اًمرضمؾ ؿم٤مء سمام

 قمغم ًمٞم٤ٌميٕمف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم وضم٤مء اًمرضمؾ ذاك أؾمٚمؿ ح٤م ًمذًمؽ واًميوري٦م، اًمؽمسمٞم٦م

 أُمًؽ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًمف وم٘م٤مل ٟمًقة، شمًع -قمّمٛمتف حت٧م- وحتتف اإلؾمالم

 ش.ؾم٤مئرهـ وـمٚمِّؼ أرسمٕم٤مً  ُمٜمٝمـ

 قم٘مر ذم اعمًٚمٛمقن سمف ُيْٖمَزى اًمذي اًمزُم٤من هذا اًمزُم٤من، هذا ذم اًمٜم٤مس ُمـ ويمثػم

 وأؿمخ٤مصٝمؿ سمجٜمقدهؿ سم٤مًمٙمٗم٤مر دارهؿ قُمْ٘مر ذم ُيٖمزوا ًمـ أهنؿ ومروٜم٤م وًمق دارهؿ،

 اإلؾمالم ُمٜمٝم٤م ويتؼمأ  اًمٙمٗم٤مر، هيتٌٜم٤م وضمف قمغم سم٤مٕومٙم٤مر، دارهؿ قُمْ٘مر ذم ُيْٖمَزون

 .سم٤مإلؾمالم اعمتٛمًٙمقن اًمّم٤مدىمقن واعمًٚمٛمقن

 سمٕمض ذم اإلؾمالم هي٤ممجقن ُمٜمٝمؿ اًمٙمثػمون يزال ٓ اًمٞمقم، إمم اًمٙمٗم٤مر أن ُمٕمٚمقم

: ذًمؽ ُمـ قم٤مدًم٦م، وهمػم ُمٕم٘مقًم٦م، وهمػم ُمٜمٓم٘مٞم٦م، همػم شمنميٕم٤مت أهن٤م سمزقمٛمٝمؿ شمنميٕم٤مشمف،

 .ورسم٤مع وصمالث ُمثٜمك اًمرضمؾ يتزوج نأ رء، ذم اًمٕمدل ُمـ ًمٞمس أنف َيْزقمٛمقن أهنؿ

 أن ًمق وح٤مذا؟ واعمٌلم اًمٌٕمٞمد والهلؿ ُمـ وذًمؽ اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ُيٜمْٙمره أُمر هذا 

ٗم٤مح يٕمرومقن ٓ ذيٗم٦م طمٞم٤مة وحيٞمقن ٟمزهي٦م، طمٞم٤مة يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا  اًمٙمٗم٤مر ه١مٓء ًِّ  وٓ ًمٚم

 ًمرسمام ذًمؽ ُمـ وأيمثر اًمزوضمتلم، سملم اًمتًقي٦م يٜمٙمرون ذًمؽ ُمع هؿ صمؿ ُمٕمٜمك، ًمٚمزٟم٤م

 ٓ أظمرى سمٚمٖم٦م أىمقل ُمٜمٝمؿ، اًمقاطمد أن يِمٝمد اًمقاىمع وًمٙمـ اًمٕمذر، سمٕمض هلؿ يم٤من

 وٓ آظمره، إمم وقمنميـ وقمنم ومخ٤مس ورسم٤مع وصمالث ُمثٜمك يٜمٙمح يتزوج أىمقل

 هذا ذم رء وٓ قمٌث٤ًم، هٙمذا دُم٤مءهؿ ويًٗمحقن ُمٓمٚم٘م٤ًم، همْم٤مو٦م ذًمؽ ذم جيدون

 ذم سم٤مًٕمقف ٟم٘مؾ مل إن ٤متسم٤معمئ يٚم٘مقن اًمذيـ اًمزٟم٤م أوٓد وذم اًمزٟم٤م، وهق اًمٕمٛمؾ
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 أُم٤م قمٜمدهؿ، ومٞمف رء ٓ يمٚمف هذا وهمػمه٤م، ومرٟم٤ًم ذم اًمًلم يمٜمٝمر إهن٤مر وذم اًمٓمرىم٤مت

 قمٚمٞمٝمؿ، اإلٟمٗم٤مق وقمغم إطم٤ًمهنؿ قمغم وي٘مقم ورسم٤مع صمالث أو سم٤مصمٜمتلم اعمًٚمؿ يتزوج أن

 اإلؾمالم قمغم يٜم٘مٛمقن اًمذيـ اًمٙمٗم٤مر هل١مٓء اًمٜم٤مس، ه١مٓء قمٜمد ُمٜمٙمر رء ومٝمذا

 أن وطمًٌٜم٤م ذيمره٤م، صدد ذم أن ًمًٜم٤م ضمدًا، ويمثػمة يمثػمة أؿمٞم٤مء احلٙمٞمٛم٦م شمنميٕم٤مشمف

 يتزوج أن ُيـِجز مل اإلؾمالم أن اًمٖم٤مئ٥م اًمِم٤مهد وًمٞمٌٚمغ احل٤مرضيـ اعمًٚمٛملم ٟمذيمر أن

 أؾم٤مؾمٞم٤مً  ذـم٤مً  ذط اًمٜم٤ًمء ُمـ سم٠مرسمع اًمزواج أضم٤مز طمٞمٜمام صمؿ أرسمع، ُمـ سم٠ميمثر اعمًٚمؿ

 هٜم٤م سم٤مًمٕمدل اعم٘مّمقد ًمٞمس ذيمره٤م ُمـ ٓسمد ٚمٛم٦ميم وهٜم٤م سمٞمٜمٝمـ، اًمٕمدل هق اًمنمط ذًمؽ

 شم٠مثرت اًمتل اًمٌالد ُمـ همػمه٤م أو ُمٍم ذم اإلذاقم٤مت ُمـ يمثػم ُمـ أطمٞم٤مٟم٤مً  يًٛمٕمف ىمد ُم٤م

ة يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ أنف: اًمٖمرسمٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م وإومٙم٤مر سم٤مًمتٞم٤مرات  إٓ اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤معمرأ

 َُمْثٜمَك: ▬اًم٘مرآن ذم ٧مؾمٛمٕم يمام يتزوج أن ًمف اإلؾمالم، قمغم اومؽماء ومٝمذا ًمٚميورة،

 شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ سم٤مًمٖم٦م: طمٙمٛم٦م ومٞمف وهذا رضورة، سمدون[ 5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث 

ءً  ًمٞمًقا  اًمرضم٤مل أن  .ؾمقا

 اًم٤ٌمرد اًمرضمؾ ومٗمٞمٝمؿ اجلٜمًٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ -ُم١ماظمذة وٓ- خيتٚمٗمقن اًمرضم٤مل

 فًم ىمٞمؾ إذا ومٝمذا ؿمٌؼ، ص٤مطم٥م همٚمٛم٦م ص٤مطم٥م اًمِمٝمقة، اًم٘مقي اًمرضمؾ وومٞمٝمؿ اًمٓمٌع،

 قمـ ًمف يٗمتش أن وهق اًمٙمٗم٤مر، يٗمٕمؾ ُم٤م يٗمٕمؾ أن ؾمٞمْمٓمر أيمثر، وٓ واطمدة ًمؽ وم٘مط

 .سم٤محلرام يّم٤مطمٌٝم٤م ص٤مطم٦ٌم وقمـ ُيـخ٤مِدهن٤م، ظمديٜم٦م قمـ ظمٚمٞمٚم٦م

 قم٘مر ذم اًمٕم٤مئِم٦م اًمّم٤محل٦م زوضمتف إمم هب٤م اعمزين ُمـ اًمزٟم٤م قمدوى شمني وطمٞمٜمئذٍ  

 .داره

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬: اًمنمقمل احلٙمؿ هذا ذم يِمؽمط ٓ ًمذًمؽ   ُِم
ِ
٤مء ًَ  اًمٜمِّ

 قمغم اومؽماء هذا اًميورة أُم٤م سمٞمٜمٝمـ، اًمٕمدل إٓ[ 5:اًمٜم٤ًمء] ♂َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك

 سم٤مٕومٙم٤مر ُمت٠مثريـ اًمذيـ ُمـ أو اعمح٤مرضيـ سمٕمض ُمـ وىمع ُمـ ومٞمف وىمع اإلؾمالم

 ٟمًؾ سمذًمؽ وًمٞم٘مٚمٚمقا  اًمٜم٘مٓم٦م، هذه إمم اٟمتٌٝمقا  اعمًٚمٛملم ٟمًؾ وًمٞم٘مٚمٚمقا  اًمٖمرسمٞم٦م،

 شمرون وًمذًمؽ إُم٦م، قمدد يمثرة أمهٞم٦م شمٕمرف اًمٞمقم إُمؿ أن شمٕمٚمٛمقن ٕنٙمؿ ًٚمٛملم:اعم
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 سمٙمثرة يتٖمٚمٌقا  وأن ؾمقادهؿ، يٙمثروا أن شم٘مري٤ٌمً  يقم يمؾ حي٤موًمقن ومٚمًٓملم ذم اًمٞمٝمقد

 .ضمداً  وسمٕمٞمداً  سمٕمٞمداً  يٜمٔمرون ٕهنؿ هٜم٤مك: اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞملم قمدد سمٞم٤مض قمغم ؾمقادهؿ

 وٓ ذًمؽ، ُمـ أبٕمد إمم ٟمٔمر وم٘مد قمٚمٞمؿ، طمٙمٞمؿ ُمـ شمٜمزيؾ هق اًمذي اإلؾمالم أُم٤م 

ـْ  َيْٕمَٚمؿُ  َأٓ▬ إهلٞم٦م، ٟمٔمرة هذه ٕن اًمٜمٔمرة: هذه سملم ٟم٦ًٌم  اًمٚمَّٓمِٞمُػ  َوُهقَ  ظَمَٚمَؼ  َُم

 [.34:اعمٚمؽ♂ ]اخْلٌَػِمُ 

 وم٢مين اًمقدود، اًمقًمقد شمزوضمقا : »ىم٤مل أن اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل أدب ُمـ يم٤من ًمذًمؽ

 ش.اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إُمؿ سمٙمؿ ُم٤ٌمهٍ 

 يت٤ٌمهك أن حي٘مؼ مم٤م ومذًمؽ ورسم٤مع، وصمالث ُمثٜمك اعمًٚمؿ يتزوج نأ ومحٞمٜمئذٍ 

 ُمـ أيمثر اعمًٚمؿ حيّمـ أن وحي٘مؼ اًم٘مٞم٤مُم٦م، يقم اعمًٚمٛم٦م سم٠مُمتف اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل

ة  وإٟمام واطمدة، ُمـ أيمثر يتزوج أن ذم أبداً  يِمؽمط هٜم٤مك رضورة ومال واطمدة، اُمرأ

 مل إن ،♂تُْؿ َأَّٓ شَمْٕمِدًُمقا وَمَقاطِمَدةً وَم٢ِمْن ظِمٗمْ : ▬اًم٘مرآن ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إؾم٤مد اًمنمط

 اًمٕمدل؟ هذا هق ُم٤م صمؿ واطمدة، ومحٞمٜمئذٍ  اًمٜم٤ًمء، سملم اًمٕمدل شمًتٓمٞمٕمقا 

 ذم اعمٗمروض اًمٕمدل هق ُم٤م هٜم٤م؟ إمم وم٠مظمتٍم اًمٙمٚمٛم٦م، هذه ذم أـمٚم٧م وًمٕمكم

ج واعمنموط اًم٘مرآن،  سم٤مًمٕمدل ٟمًٛمٞمف أن يٛمٙمـ ُم٤م هق واطمدة؟ ُمـ أيمثر اعمًٚمؿ ًمَِتَزوُّ

 .اح٤مدي

 قمٜمده اًمٌٞم٤مت، اعمٚمٌس، اًمًٙمـ اح٤مدي اًمٕمدل اًم٘مٚمٌل، اًمٕمدل ًمٞمس سمذًمؽ وأقمٜمل 

 ًمٞمٚمتلم، إومم قمٜمد سم٤مت وم٢مذا واطمدة، إظمرى وقمٜمد واطمدة، هذه قمٜمد يٌٞم٧م زوضمتلم

ً، واطمدة أؾمٙمـ إذا واطمدة إٓ يتزوج أن ًمف جيقز ومال فمٚمؿ، وم٘مد ًمٞمٚم٦م وإظمرى  ىمٍما

 أن اإلٟم٤ًمن هذا عمثؾ اًمٕم٤معملم رب يًٛمح ٓ فمٚمؿ هذا يمقظم٤ًم، إظمرى وأؾمٙمـ

 ٓ يم٤من وإذا ُمثٚمف، ىمٍماً  إظمرى يًٙمـ أن ومٕمٚمٞمف ىمٍماً  إومم أؾمٙمـ اصمٜمتلم، يتزوج

 اإلؾمالم وهٙمذا ًمألظمرى، أظمر اًمٜمّمػ ًمٞمٕمٓمل ىمٍم ٟمّمػ يًٙمٜمٝم٤م: إذاً  يًتٓمٞمع

 يٛمٙمـ اًمتل هل اح٤مدي٦م إُمقر هذه واعمٚمٌس، واًمنماب، واًمٓمٕم٤مم اًمٌٞم٤مت ومٗمل

 يٙمٚمٗمٜم٤م ٓ أُمر ومٝمذا اًم٘مٚمٌٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م أُم٤م فم٤ممل، همػم قمدًٓ  هب٤م يم٤محلٙمؿ ٜمقيي أن ًمإلٟم٤ًمن

 وم٤مـمٛم٦م أو وم٤مـمٛم٦م، ُمـ أيمثر قم٤مئِم٦م حي٥م اًمٜم٤مس ُمـ زيد سمٛمٕمٜمك ٟمٕمدل أن وضمؾ قمز اهلل
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 ٓ وًمٙمـ اًمٖمٞمقب، قمالم إٓ يٛمٚمٙمف ٓ اًم٘مٚم٥م هذا ٕنف ُم٤مٟمع: ذم ُم٤م قم٤مئِم٦م ُمـ أيمثر

 وإٟمام إومم، ُم٤مذا؟ طم٤ًمب قمغم شمٚمؽ ئمٚمؿ نأ شمٚمؽ ُمـ أيمثر هلذه طمٌف حيٛمٚمف أن يٜمٌٖمل

 ُيَٙمٚمُِّػ  ٓ: ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف قمٛمقم حت٧م داظمؾ ومٝمق هذا اًم٘مٚمٌل احل٥م أُم٤م يٕمدل، ىمٚمٜم٤م يمام

 ُ ٤م اّللَّ ًً َّٓ  َٟمْٗم  [ 286:اًمٌ٘مرة♂ ]ُوؾْمَٕمَٝم٤م إِ

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 يم٤من أنف أتّمقر اًمزواج يم٤من واًمّمح٤مسم٦م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل[ زُمـ] ذم :مداطمؾة

 ....  يم٤من وأرسمٕم٦م وصمالث وصمٜمتلم ةواطمد يتزوج يّمٚمح

 ُم٤مذا؟ يم٤من :ايمشقخ

 .ضمداً  ؾمٝمؾ يم٤من :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ ضمدًا، ؾمٝمؾ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 [.صٕم٥م] أن ًمٙمـ

 ٕين ؾم١ماًمؽ: ضمقاب ومٞمؽ اهلل سم٤مرك يمالُمل شمْم٤مقمٞمػ ذم ضم٤مء أفمـ :ايمشقخ

 ُمثٜمك جاًمزوا ُمٜمٝم٤م اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم سمٕمض ذم اعمًٚمٛملم هي٤ممجقن إورسمٞملم إن: ىمٚم٧م

 .ورسم٤مع وصمالث

 .ؾمٌؼ هذا ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 اؿمؽمـمقا  واعمذيٕملم اعمح٤مرضيـ ُمـ اعمًٚمٛملم سمٕمض إن: وىمٚم٧م ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 ُمـ ومٝمذا اًميورة، هذه أن٤م وم٠مبٓمٚم٧م اًميورة، ذم ورسم٤مع وصمالث ُمثٜمك اًمزواج، هلذا

 ُمثٜمك يتزوضمقا  أن اعمًٚمٛملم ُمـ اعمًتٓمٞمٕملم وسوم٧م صدوم٧م اًمتل إؾم٤ٌمب مجٚم٦م

 سم٤معمتقؾمٓملم يتٕمٚمؼ سم٤معمًتٓمٞمٕملم، يتٕمٚمؼ ٓ هذا صم٤مين، ؾم٥ٌم ذم سم٤مع،ور وصمالث

 قمغم اًمٜم٤مس طمْمْم٧م ذيمره ؾمٌؼ ؾم٥ٌم أجْم٤مً  وهق اًمرضم٤مل، ُمـ واعم٤ًميملم وسم٤مًمٗم٘مراء

 ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م ذوط سم٤مؿمؽماط واعمٖم٤مٓة سم٤معمٝمقر، اعمٖم٤مٓة وهق أٓ قمٜمف آسمتٕم٤مد
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 ذم قم٘م٤ٌمت هذه يمؾ آظمره، ممإ يمذا صٗمتف ومرش ٟمريد يمذا، صٗمتف سمٞم٧م ٟمريد ؾمٚمٓم٤من

 .ٟمٕمؿ سم٤مصمٜمتلم، سم٤مًمؽ ومام سمقاطمدة، وًمق طمتك اًمزواج شمٞمًػم ؾمٌٞمؾ

 يمذًمؽ؟ هل أن ظم٤مص٦م اعمجتٛمع طمٞم٤مة :مداطمؾة

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ايمشقخ

 ....  وٟمريد ؾمٞم٤مرة، وٟمريد سمٞم٧م ٟمريد ٟمحـ :مداطمؾة

 :ؾمٛمح٧م إذا :ايمشقخ

 ٟمٕمٚمؿ أن جي٥م وًمٙمـ يمثػماً، ٟمًٛمٕمٝم٤م -شم١ماظمذين ُم٤م- يمٚمٛم٦م هذه اعمجتٛمع، هٞمؽ

 قمٜمف يٖمٗمؾ اًمذي اعمٕمٜمك ٓطمٔمٜم٤م إذا إٓ ُم٤مدي٦م، وًمٞم٧ًم ُمٕمٜمقي٦م يمٚمٛم٦م اعمجتٛمع يمٚمٛم٦م أن

 وأن٧م أن٤م هق اًمذي أخٞمس يقضمده، اًمذي ُمـ يٙمقٟمف، اًمذي ُمـ اعمجتٛمع:  وهق اًمٜم٤مس

  وقمٛمرو؟ وسمٙمر وزيد

 ٠مدبسم ٟمذيمر وهٜم٤م اعمجتٛمع ٟمرى طمٞمٜمام اعمٜم٤مؾم٤ٌمت هذه ُمثؾ ذم ٟمحـ ٟم٘مقل ح٤مذا: إذاً 

 وإٟمام يٕم٤مب، ؿمخّم٤مً  ًمٞمس واعمجتٛمع اعمجتٛمع، ٟمٕمٞم٥م ح٤مذا اعمجتٛمع: ٟم٘مقل طمٞمٜمام قمريب

 إٟمام يٛمدح وم٤مًمذي ص٤محل٤مً  جمتٛمٕم٤مً  يم٤من وإن وم٤مؾمدًا، اعمجتٛمع يم٤من إن أهٚمف يٕم٤مب اًمذي

 :اًمِم٤مومٕمل ًمإلُم٤مم وقُمزي ىمديامً  ىمٞمؾ مم٤م يم٤من وًمذًمؽ أجْم٤مً  أهٚمف هق

ٟم٤م ٞم٥مقم ًمزُم٤مٟمٜم٤م وُم٤م  ومٞمٜم٤م واًمٕمٞم٥م زُم٤مٟمٜم٤م ٟمٕمٞم٥م  ؾمقا

 واضم٥م ُم٤م اعمجتٛمع هٞمؽ: همػمه٤م أو اعم٠ًمخ٦م هذه ُمثؾ ذم ٟم٘مقل طمٞمٜمام وم٤مٔن

 اعمجتٛمع، هٞمؽ طم٤مهلؿ سمٚم٤ًمن أو: ُم٘م٤مهلؿ سمٚم٤ًمن ي٘مقًمقن ئمٚمقا  أن طمٞمٜمئذٍ  اعمًٚمٛملم

 سمٜم٤مشمٙمؿ ذم ٟم٤ًمئٙمؿ، ذم أنٗمًٙمؿ ذم اهلل اشم٘مقا : ٟمًقي ؿمق ُمتؼمضم٤مت، اًمٜم٤ًمء هٞمؽ

 .رقمٞمتف قمـ ُم١ًمول ويمٚمٙمؿ راع يمٚمٙمؿ

 اًمتل اًمت٤مرخيٞم٦م احلٙمٛم٦م شمتح٘مؼ أن ويٜمٌٖمل إول، اًمت٤مريخ إمم رضمٕمٜم٤م إذا رىشمُ  ي٤م 

 اجلٛمٚم٦م؟ هذه صحٞمح٦م ٟمٗمًف، يٕمٞمد اًمت٤مريُخ : شم٘مقل

 اًمت٤مريخ سم٠مؾم٤ٌمب أظمذٟم٤م إن ٟمٗمًف ُيٕمٞمد اًمت٤مريخ سمّمحٞمح٦م، وًمٞم٧ًم صحٞمح٦م هذه

 يخاًمت٤مر ذًمؽ يٕمقد ًمـ إول، اًمت٤مريخ سم٠مؾم٤ٌمب ٟم٠مظمذ مل وإن اًمت٤مريخ، ذاك قم٤مد إول
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وا إِنْ : ▬شمٕم٤ممم ىمقًمف ُمٕم٤مين ُمـ وهذا أبدًا، َ  شَمٜمٍُمُ يُمؿْ  اّللَّ  قمز هلل[ 7:حمٛمد] ♂َيٜمٍُمْ

 ؾمٜمـ وُمٜمٝم٤م ـمٌٞمٕمٞم٦م، يمقٟمٞم٦م ؾمٜمـ: ُمٜمٝم٤م ؾمٜمـ اًمٙمقن هذا وذم احلٞم٤مة، هذه ذم وضمؾ

 !ومال وإٓ اعمٜمِمقد اهلدف إمم وصؾ واًمث٤مٟمٞم٦م إومم إؾم٤ٌمب اختذ ومٛمـ إهلٞم٦م، ذقمٞم٦م

 يٛمقت، ذب ُم٤م إذا يٛمقت، أيمؾ ُم٤م إذا اإلٟم٤ًمن أن ٙمقٟمٞم٦ماًم اًمًٜمـ ُمـ: ُمثالً 

ٜم٦َّمِ  دَمِدَ  َوًَمـ▬ ظمٚم٘مف ذم اهلل ؾمٜم٦م ًُ
  ًمِ

ِ
ٌِْديالً   اهلل  ♂.شَم

 اًمٙمقٟمٞم٦م إؾم٤ٌمب شمتخذ سمِّدك وقم٤مومٞم٦م، سمّمح٦م ؾمٕمٞمدة طمٞم٤مة إذاً  شمٕمٞمش شمريد: إذاً 

 إول اًمًٚمػ قم٤مش يمام ؾمٕمٞمداً  قم٤مش اختذه٤م ُمـ ذقمٞم٦م ؾمٜمـ هلل يمذًمؽ اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م،

 .آظمره إمم اًمت٤مسمٕملم صمؿ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ إول جلٞمؾوا

 ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمٕمث٦م ىمٌؾ اًمٕمرب شم٤مريخ إمم رضمٕمٜم٤م ًمق: أىمقل أن وم٠مردت

 ذل ُمـ أظمرضمٝمؿ اًمذي وُم٤م طم٤مهلؿ؟ ُمـ همػم اًمذي ومٛمـ ُمٜمٝمؿ، طم٤مًٓ  أؾمقأ  ٟمحـ أفمٜمٜم٤م

 احلٌش وُمـ اًمروم، وُمـ اًمٗمرس ُمـ ؾمٚمٓمٜم٦م حت٧م يٕمٞمِمقن يم٤مٟمقا  اًمذي آؾمتٕمامر

 اًمتل اًمنمقمٞم٦م[ إطمٙم٤مم] شمٌٜمقا : أي اًمنمقمٞم٦م سم٤مٕؾم٤ٌمب أظمذوا أهنؿ هق همػمهؿ،و

 هذه هب٤م وم٢مذا وىمقة، وإظمالص إيامن، سمٙمؾ ملسو هيلع هللا ىلص حمٛمد ىمٚم٥م قمغم وضمؾ قمز اهلل أنزهل٤م

 اًمٗمتقطم٤مت ُمـ ٟمحـ وٟمٕمرف اإلسمؾ، رقم٤مة سم٠مهنؿ إٓ يًٛمقن ٓ يم٤مٟمقا  اًمتل إُم٦م

 ؿمٕم٦ٌم سمـ اعمٖمػمة وذه٥م ًمٌالد،ا وشمٚمؽ يمنى وم٤مرس ًمٚمٗمتح ذهٌقا  طمٞمٜمام اإلؾمالُمٞم٦م

: يٕمٜمل مج٤مقم٦م أنتؿ: ىم٤مل اًمٗم٤مرد هذا اعمٚمؽ هلؿ ىم٤مل يقُمئذٍ  اهلُرُمزان اعمٚمؽ ًمٞمٙمٚمؿ

 ُم٤مدي يمالم يمٚمف يمالم آظمره، وإمم ذاب وقمـ ـمٕم٤مم قمـ شمٗمتِمقا  وضم٤مئلم ضمققم٤مٟملم

 وم٠مطمٞم٤مٟم٤م رؾمقًٓ، إًمٞمٜم٤م أرؾمؾ وضمؾ قمز رسمٜم٤م ًمٙمٜمٜم٤م يمذًمؽ،[ يمٜم٤م] ٟمحـ: طم٘مٞم٘م٦مً  ًمف ىم٤مل

شم٤ًم، يمٜم٤م أن سمٕمد ٚمِٛمقا  إًمٞمٙمؿ ضمئٜم٤م وٟمحـ أُمقا ًْ  ًمٜم٤م، ُم٤م ومٚمٙمؿ أؾمٚمٛمتؿ وم٢من ُمٕمٜم٤م، ًمُت

 إرايض هذه وؾمتٙمقن اًمًٞمػ، إٓ وسمٞمٜمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م ومٚمٞمس أبٞمتؿ وإن قمٚمٞمٜم٤م، ُم٤م وقمٚمٞمٙمؿ

 ؿمٕم٦ٌم سمـ ًمٚمٛمٖمػمة ىم٤مل أن إٓ اًمرضمؾ هذا وؾمع ومام أجديٜم٤م، حت٧م يمٚمٝم٤م إُمالك وهذه

 أن إٓ اعمثؾ هبؿ ُييب اًمذي اًمٕمرب ٦موؾم٤مؾم اًمٕمرب أذيمٞم٤مء ُمـ اجلٚمٞمؾ اًمّمح٤ميب

 أظمػماً  ومٞمٝم٤م اًمٜمٍم يم٤من ضمدًا، ىم٤مؾمٞم٦م ُمٕمريم٦م ضمرت صمؿ اًمرضمؾ، صدق ٕصح٤مسمف ىم٤مل

 .ًمٚمٛمًٚمٛملم
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 وهؿ اًمٕمرب، هب٤م أظمذ اًمتل اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب ٟمٗمس إمم ٟمحـ قمدٟم٤م إن: وم٤مًمِم٤مهد

 .اهلل أقمزٟم٤م أذٓء -اًمِمديد إؾمػ ُمع- اًمٞمقم ٟمحـ يمام أذٓء

 هم٤مومٚمقن وًمٙمٜمٜم٤م ُمثاًل، ذه٧ٌم يمٚمٛم٦م ىم٤مل قمٜمف اهلل ريض خلٓم٤مبا سمـ قمٛمر وًمذًمؽ 

 اهلل أقمزٟم٤م ىمقم ٟمحـ: »ىم٤مل اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر يمالم قمـ ومْمالً  واًمًٜم٦م اًم٘مرآن قمـ

: -ومٞمؽ اهلل سم٤مرك- ٟم٘مقل هٙمذاش ُٟمَذل اإلؾمالم سمٖمػم اًمٕمزة ٟمٌتٖمل ومٛمٝمام سم٤مإلؾمالم

 ومًٞمٙمقن ،ص٤محللم يمٜم٤م وم٢من ُمٜمِِمئقه، ٟمحـ ُمٙمٞمٗمقه، ٟمحـ ُم١مًمٗمقه، ٟمحـ اعمجتٛمع

 .سم٤مًمٕمٙمس واًمٕمٙمس ص٤محل٤مً  جمتٛمٕم٤مً 

 (11: 45: 45/   395/  واًمٜمقر اهلدى) 

 واضمد آن دم اشمـتكم فمعم ايمعؼد ضمؽم

 سمٞمّمػم؟ واطمد آن ذم زوضمتلم قمغم قم٘مد رضمؾ :ايمسائل

 . اًمٕم٤مومٞم٦م ومٞمف إيف :ايمشقخ

 ( 11: 52: 36/   364/  واًمٜمقر اهلدى)

 يطقعفام؟ همفل زمايمثاكقة االزمن زواج ايموايمدان فمارض إذا

 يتزوج أن أراد رضمؾ اًمزوضم٤مت، شمٕمدد إمم قمقًدا احل٘مٞم٘م٦م ؾم١مال هٜم٤مك :ايمسائل

 واًمديف يٓمٞمع أم اًمزواج قمغم ي٘مدم ومٝمؾ واًمديف، ُمـ ؿمديدة اعمٕم٤مرو٦م ويم٤مٟم٧م سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م،

 إُمر؟ ذم

 ُمٗمًدة سملم إُمر دار إذا: سم٘م٤مقمدة سم٤مًمتذيمػم اجلقاب! ُمٝمؿ ؾم١مال هذا :ايمشقخ

 اعمّمٚمح٦م، ضمٚم٥م قمغم شم٘مدم اعمٗمًدة دومع ومت٘مديؿ.. ىمٌؾ اعمٗمًدة ومدومع وُمّمٚمح٦م

 هذا ذم أن ٟمحـ يمام ُمًتح٦ٌم هل وإٟمام واضم٦ٌم ًمٞم٧ًم اعمّمٚمح٦م يم٤مٟم٧م إذا وسمخ٤مص٦م

 ًم٘مقًمف واضم٥م، أُمر ومٝمق [إول اًمزواج] أُم٤م ُمًتح٥م، أُمر هق وم٤مًمتٕمدد اعمقوقع،

 وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف
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 يٙمقن وم٠من شوضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل وم٢من ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض

٤ًٌم: يم٤من وًمق ُمٜمف سمد ٓ واضم٥م أُمر ومٝمذا وحيّمٜمٝم٤م حتّمٜمف واطمدة زوضم٦م اًمرضمؾ قمٜمد  راه

 .اإلؾمالم ذم ره٤ٌمٟمٞم٦م ٓ ٕنف

 واًمداه وًمٙمـ يثٜمل أن ويريد ُمتزوج أبٞمف وًمد: ٟم٘مقل ذومحٞمٜمئ ذًمؽ قمرومٜم٤م إذا

 ُمـ أجًْم٤م اجلقاب اًمث٤مين؟ اًمزواج إمم وخي٤مًمٗمٝمام يٕمّمٞمٝمام ومٝمؾ ذًمؽ، وسملم سمٞمٜمف حيقٓن

 ضمٚم٥م وقمغم اعمٗمًدة شمرك ىمدم وُمّمٚمح٦م ٗمًدةُم سملم إُمر دار إذا: اًم٤ًمسم٘م٦م اًم٘م٤مقمدة

 ومٝمل اًمتثٜمٞم٦م أُم٤م ُمٕمّمٞم٦م، اًمقاًمديـ خم٤مًمٗم٦م أن ؿمؽ وٓ اعمٗمًدة، قمـ آسمتٕم٤مد اعمّمٚمح٦م،

 اعمٕمّمٞم٦م ُمٗمًدة ارشمٙم٤مب سملم اًمقًمد قمغم إُمر دار إذا ومحٞمٜمٍئذ واضم٦ٌم، همػم ًمٙمٜمٝم٤م ـم٤مقم٦م

 يم٤من وًمق واًمديف يٕميص ومال ظمرأ قمغم اعمٗمًدة دومع ىمدم اًمتثٜمٞم٦م ُمّمٚمح٦م إشمٞم٤مٟمف وسملم

 .اعمًتح٥م إُمر شمرك ذًمؽ اءرو ُمـ

 ٕنف احلدي٨م: هذا أذيمر اخلٓم٤مب، سمـ قمٛمر أن: اًمّمحٞمح ذم ورد طمدي٨م يرد هٜم٤م

 اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن: اًمّمحٞمح ذم ضم٤مء: آٟمًٗم٤م ذيمرشمف ُم٤م ظمالف قمغم يدل ىمد

 ذًمؽ، قمـ ي٠ًمخف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ومج٤مء زوضمتف، يٓمٚمؼ سم٠من واًمده أُمره قمٜمٝمام اهلل ريض

 ويمثػًما  يمثػًما  ي٘مع اًم١ًمال هذا ُمثؾ شأب٤مك أـمع»: ًمف ىم٤مل أنف اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٙم٤من

 .قمٜمف ي٠ًمل ضمًدا

 ي٠مُمرين أيب ًمٙمـ ،آظمره وإمم هب٤م ُمرشم٤مح وأن٤م زوضم٦م أتزوج أن٤م: اًم٘م٤مئؾ ي٘مقل

: ومٜم٘مقل.. أُمًؽ ٓ،: ًمف ٟم٘مقل ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم...  أُمًؽ؟ أم ـمٚمؼأُ  سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م،

 إذا خم٤مًمٗم٦م، واًمتٓمٚمٞمؼ اإلُم٤ًمك ُمـ يمؾ ذم ٕن ح٤مذا؟ ـمٚمؼ،: ًمف ٟم٘مقل وٓ أُمًؽ

 ُمـ أب٤مه أـم٤مع ـمٚمؼ وإذا ُمٕمّمٞم٦م، وهذه أب٤مه ظم٤مًمػ وم٘مد شمٓمٚمٞم٘مٝم٤م يريد وأبقه أُمًؽ

 خيِمك أن وهل اًمٜمٗمًٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ أظمرى ُمِمٙمٚم٦م ذم ي٘مع نأ قمٚمٞمف خيِمك وًمٙمـ ٟم٤مطمٞم٦م

 ..سمٞمص طمٞمص ذم ي٘مع صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، طمنات ٟمٗمًف شمذه٥م أن قمٚمٞمف

 وٓ شمٓمٚمٞم٘مٝم٤م، يريد أب٤مه ٕن : يٌ٘مٞمٝم٤م أن يًتٓمٞمع ومال ـمٚم٘مٝم٤م يٗمٕمؾ ُم٤م يدري ُم٤م

 اًمٜم٤ًمئل ؾمٜمـ ذم صحٞمح سمحدي٨م يذيمرٟم٤م هذا يٗمٕمؾ؟ ومامذا قمٜمٝم٤م، يّمؼم أن يًتٓمٞمع
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 يد شمرد ٓ اُمرأيت إن! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘م٤مل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم ضم٤مء ضماًل ر أن»: وهمػمه

 .ش..ُٓمس

 ..ُٓمس يد :مداطمؾة

 ي٤م: ىم٤مل ـمٚم٘مٝم٤م،: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٘م٤مل ُٓمس، يد شمرد ٓ»....  :ايمشقخ

 هذه ُٓمس، يد شمرد ٓ أهن٤م شمِمٙمق أن٧مش .... وم٠مُمًٙمٝم٤م: ىم٤مل ٤م،أطمٌٝم إين! اهلل رؾمقل

 أهن٤م زوضمتف قمغم يرى ومال همٞمقًرا يٙمقن اًمزوج أن ذًمؽ كُمٕمٜم ُٓمس يد شمرد ٓ اًمتل

: ىم٤مل اهلل، رؾمقل ي٤م أطمٌٝم٤م أن٤م ًمٙمـ: ىم٤مل شمٓمٚم٘مٝم٤م، أن قمٚمٞمؽ: وم٢مًذا ُٓمس، يد شمرد ٓ

 إن: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء ومٙمام وسمجره٤م، قمجره٤م قمغم أُمًٙمٝم٤م: يٕمٜمل وم٠مُمًٙمٝم٤م،

 . شآظمر ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م قمجٌؽأ ظمٚمؼ ُمٜمٝم٤م يٕمجٌؽ مل

 .اخلٚمؼ ؾمٞمئ٦م ٕهن٤م سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م: أُمره ـمٚم٘مٝم٤م،: ًمف ىم٤مل ح٤م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن: اًمِم٤مهد

 أن يتّمقرون وطمديًث٤م ىمدياًم  اًمٕمٚمامء ُمـ يمثػًما  ٕن ُٓمس؟ يد شمرد ٓ: ُمٕمٜمك ُم٤م

 يم٤من ًمق ٕنف يمذًمؽ: إُمر وًمٞمس ومٞمٝم٤م، راهم٥م ًمٙمؾ ـمٞمٕم٦م أهن٤م: أي اجلٛمٚم٦م، هذه ُمٕمٜمك

 ي٠مُمر أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلًمرؾم وطم٤مؿم٤م أُمًٙمٝم٤م،: ًمف ي٘مقل أن ًمٚمرؾمقل جيز مل يمذًمؽ إُمر

 شمرد ٓ: ُمٕمٜمك ُم٤م: إًذا...  أُمًٙمٝم٤م: ًمف ي٘مقل صمؿ زوضمتف ذم اًمٗم٤مطمِم٦م يرى ديقث زوضًم٤م

تُؿُ  َأوْ ▬: شمٕم٤ممم يم٘مقًمف ًمٞمس هٜم٤م اًمٚمٛمس سم٤مسمف، قمغم هٜم٤م اًمٚمٛمس ُٓمس؟ يد ًْ  َُٓم

٤مءَ  ًَ  هٙمذا، أو هٙمذا اًمٚمٛمس سم٤مسمف، قمغم هٜم٤م وم٤مًمٚمٛمس اجلامع،: أي[ 45:اًمٜم٤ًمء♂ ]اًمٜمِّ

 .يٕمٜمل اجلس: سمٛمٕمٜمك

ًٓ  اًمتل اًم٘مرى سمٕمض ذم يرى اًمٞمقم طمتك اًمٜم٤ًمء ُمـ ويمثػًما   قمغم شمٕمٞمش شمزال ٓ: أو

: ذًمؽ ُمثٞمٚم٦م وُمـ اًمنمقمٞم٦م، إطمٙم٤مم ويٕمٚمؿ يقضمف ُمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس: وصم٤مٟمًٞم٤م ىمديٛم٦م، ومٓمرة

 ومٞمٙمقن ،تالطآظم ُمـ رء واًمِم٤ٌمب اًمِم٤مسم٤مت وسملم اًمٜم٤ًمء، اًمرضم٤مل سملم يقضمد أن

٤مَرةٌ  اًمٜمَّْٗمَس  إِنَّ ...▬ضم٤مرشمف ُمع اجل٤مر سمٕمض سمج٤مٟم٥م ُمثاًل  ي٘مٗم٤من َُمَّ َٕ  
ِ
قء ًُّ َّٓ  سم٤ِمًم  َرطِمؿَ  َُم٤م إِ

 اًمٗمت٤مة ُمع يتٙمٚمؿ ومٝمق اًمِم٤مب ذاك ىمٚم٥م ذم اًمِمٞمٓم٤من يدظمؾ هٜم٤م[ 35:يقؾمػ]♂ َريبِّ 

 اًمٗم٤مطمِم٦م قمـ يمٜم٤مي٦م اعمٕمٜمك ًمٞمس اعمٝمؿ، هق هذا هٙمذا: ُمثاًل  هل٤م ي٘مقل يٖمٛمزه٤م، سمف إذا

 اًمرضمؾ دومع اًمذي هق وهذا همٞمقر، زوج يمؾ يًتٜمٙمره مم٤م هذا أن ؿمؽ ٓ ٓ واجلامع،
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 أطمٌٝم٤م، إين! اهلل رؾمقل ي٤م: ىم٤مل....  ـمٚم٘مٝم٤م: ًمف وم٘م٤مل اًمرؾمقل، إمم أُمره يِمٙمق أن إمم

 .وم٠مُمًٙمٝم٤م: ىم٤مل

 أنف هق هٜم٤م...  اعمٗمًدة ُمٗمًدة، دومع وسملم ُمّمٚمح٦م حت٘مٞمؼ سملم إُمر دار هٜم٤م: إًذا

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمقىمػ يم٤من ًمذًمؽ ،هب٤م ُمتٕمٚمً٘م٤م ىمٚمٌف ئمؾ أن قمٚمٞمف كؾمٞمخِم ـمٚم٘مٝم٤م إذا

ًٓ  اًمنمقمل احلٙمؿ ًمف سمٞمٜمقا  احلٙمٛم٦م، ُمٜمتٝمك هٜم٤م اًمًالم  واؾمؽمح ـمٚم٘مٝم٤م: ًمف وم٘م٤مل أو

 اعمٗمًدشملم وأىمؾ اًميريـ، أظمػ قمغم دًمف أطمٌٝم٤م، إين: سم٘مقًمف اًمٜمٌل وم٤مضم٠م ح٤م ُمٜمٝم٤م،

،  .أُمًٙمٝم٤م: إًذا ًمف وم٘م٤مل ًذا

 أضمٞمٌف أن٤م ،أبٞمف ُمع قمٛمر اسمـ ىمّم٦م ُمثؾ ًمٜم٤م وي٘مص اًمٞمقم اًمرضمؾ ي٠متٞمٜم٤م طمٞمٜمام

 :اصمٜملم سمجقاسملم

 .اٟمتٝمٞم٧م يمام اًم٘مقل أومّمؾ شمٗمٕمؾ؟ ُم٤مذا...  واًمث٤مين سم٤معمًتحٞمؾ، ُمٕمٚمؼ أطمدمه٤م

 سم٤مإلؾمالم ُمٕمرومتف ذم أبقك يم٤من إن: ًمف وم٠مىمقل سم٤معمًتحٞمؾ، اعمتٕمٚمؼ إول إُمر أُم٤م

 .شمٓمٚم٘مٝم٤م أن قمٚمٞمؽ ومٞمج٥م يمٕمٛمر سم٤مٕطمٙم٤مم ومتًٙمف

 آٟمًٗم٤م ذطم٧م يمام إؿمٙم٤مل، ُمريـإ ُمـ يمؾ ذم أظمل ي٤م: ًمف ومٞم٘مقل اًمتٗمّمٞمؾ، أُم٤م

 أظمِمك وأن٤م أُمًٙمٝم٤م،: ًمف ىم٤مل صمؿ ـمٚم٘مٝم٤م،: اًمًالم قمٚمٞمف ًمف ىم٤مل اًمذي ًمٚمرضمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 ذم شم٘مع أن قمٚمٞمؽ أظمِمك ًمٙمـ ضمٝم٦م، ُمـ أـمٕم٧م شمٙمقن أن٧م ـمٚم٘مٝم٤م: ًمؽ ىمٚم٧م إن

 ُمِمٙمٚم٦م ذم ومت٘مع ـمٚم٘متٝم٤م اًمتل اعمرأة هذه ُمع ٟمٗمًؽ شمذه٥م أن وهق أيمؼم حمذور

 واًمدك، اقمص: ًمؽ أىمقل يم٠مين ذومحٞمٜمئ شمٓمٚم٘مٝم٤م ٓ :ًمؽ أىمقل أن ظمِمكوأ..أيمؼم

 :اًمت٤مزم احلدي٨م أن ًمؽ أروي أن٤م وًمذًمؽ

 سمتٓمٚمٞمؼ شم٠مُمرين أُمل: اًم١ًمال هذا ُمثؾ ًمف وم٘م٤مل اًمدرداء أيب إمم رضمؾ ضم٤مء

 ُم٤م ًمؽ: أىمقل وًمٙمٜمل سم٢مُم٤ًميمٝم٤م وٓ سمٓمالىمٝم٤م آُمرك ٓ: ًمف وم٘م٤مل أومٕمؾ؟ ُم٤مذا زوضمتل،

ًمد: ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ ؾمٛمٕم٧م  ؿمئ٧م وم٢من احلدي٨م، اٟمتٝمك اجلٜم٦م، بقابأ أوؾمط اًمقا

 زًم٧م...  اًمٗمتقى هذه سمٛمثؾ ٟمٗمًف هق يقرط ًمٞمس ـًمٙم وم٠مُمًٙمٝم٤م، ؿمئ٧م وإن ومٓمٚم٘مٝم٤م

ًمد أن: ًمؽ أىمقل أن٤م: إًذا اًم٘مدم، سمف شمزل ىمد اًمقاطمد اًم٘مدم، سمف  اجلٜم٦م، أبقاب أوؾمط اًمقا

 .وم٠مُمًٙمٝم٤م ؿمئ٧م وإن ومٓمٚم٘مٝم٤م ؿمئ٧م وم٢من اجلٜم٦م، إمم شمقصٚمؽ ـم٤مقمت٦م: يٕمٜمل



 554   ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت ؿمٌٝم٤مت طمقل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ؿمٞمخ ي٤م ىمٚمٌؽ اؾمتٗم٧م: ليٕمٜم :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 (11:51:46( /22) ضمدة ومت٤موى)

 األرزمع؟ ايمزوصمات زمكم ايمؼسؿة سمؽون ىمقف

 سم٤مًمٜم٦ًٌم ُيٓمِٞمؾ، ٓ هذا اهلل ؿم٤مء إن ومٞمف، ٟمٕمؿ ؿمٞمخ ي٤م ؿمقي٦م حلٔم٦م :مداطمؾة

 اًمزُمٜمل اًمتٜمٔمٞمؿ يمٞمػ ُمثالً  يمؾ هٜم٤م ًمٚمحجرة سم٤مًمٜم٦ًٌم أرسمع ُمتزوج رضمؾ ًمٚمُحُجرات

 واطمدة؟ ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 اًمزُمٜمل؟ اًمتٜمٔمٞمؿ :ايمشقخ

 اًمٚمٖم٦م؟ ذم  يتٗمن يمٞمػ اعمٝمؿ همروم٦م، أم اًمٌٞم٧م، هٜم٤م احلجرة وهؾ :مداطمؾة

 قمـ شمٌح٨م يمٜم٧م ٕنؽ سمًٝمقًم٦م: أوٞمع ُم٤م أن٤م إٟمف ُمع وٞمٕمتٜمل، أن٧م :ايمشقخ

 .اًمزُم٤من إمم شمٜمت٘مؾ سمؽ وإذا ُمٙم٤من، وهذا احلجرات أو احلجرة

 !ؿمٞمخ ي٤م ؾم١مآن مه٤م ٓ، :مداطمؾة

 إن ًمٖمػمه اٟمت٘مؾ سمٕمديـ سمف، وأتٜمل اًم١ًمال ذم ظمٚمٞمؽ أظمل ي٤م ـمٞم٥م :ايمشقخ

 .اًمقىم٧م ؾم٤مقمدٟم٤م أو ؾم٤مقمدك

 .اخلػم جيزيؽ اهلل :مداطمؾة

 اعمحدد؟ ؾم١ماًمؽ هق ُم٤م َهالَّ  حيٗمٔمؽ، اهلل :ايمشقخ

 .اهلل ؿم٤مء إن اعمٙم٤من قمـ هق اًمِّكم :مداطمؾة

 هب٤م؟ ؿمق احلجرات سمٞم٘مقل، ؿمق :ايمشقخ

 ؟..اًمٜمقم همروم٦م قمرومٜم٤م ذم أن يٕمٜمل هل طمجرة :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ همروم٦م همروم٦م :ايمشقخ



 553 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ؿمٌٝم٤مت طمقل ُمنموقمٞم٦م شمٕمدد اًمزوضم٤مت 

 .همروم٦م يٕمٜمل :مداطمؾة

 .اًمٖمروم٦م اًمدار، ُمش سم٤مًمٌٞم٧م، يًٛمك اًمكم أجقه، :ايمشقخ

 اًمدار؟ هل اًمٌٞم٧م  أخٞم٧ًم :مداطمؾة

 .اًمٖمروم٦م هل اًمٌٞم٧م ٓ، :ايمشقخ

 همروم٦م؟ يٕمٜمل سمٞم٧م هل٤م إرسمٕم٦م إزواج ُمـ زوج ًمٙمؾ :مداطمؾة

 .أجقه :ايمشقخ

 زُمٜمل؟اًم ًمٚمتٜمٔمٞمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم! ـمٞم٥م :مداطمؾة

 طمًٌام وأـمٞم٥م أظمرى وسمٕم٤ٌمرةٍ  ُمّمٚمحتف، أوًٓ  هق يرى ُم٤م طم٥ًم هذا :ايمشقخ

 يتٗمؼ وىمد وهٙمذا، هقن وًمٞمٚم٦م هقن وًمٞمٚم٦م هقن ًمٞمٚم٦م ُمٕمٝمـ يتٗمؼ وم٘مد ُمٕمٝمـ، يتٗمؼ

 .هقن وأؾمٌقع هقن أؾمٌقع يتٗمؼ وىمد آظمره، إمم هقن وًمٞمٚمتلم هقن ًمٞمٚمتلم

 واوح؟ اًمٕمدل ٞمٝم٤موم يراقمك أن جي٥م وإٟمام ذقمٞم٦م، طمدود هل٤م ًمٞمس ىمْمٞم٦م ومٝمذه 

 !ؿمٞمخ؟ ي٤م ظمػماً  اهلل ضمزايمؿ اهلل ؿم٤مء إن واوح :مداطمؾة

 (11: 27: 16/ 528/واًمٜمقر اهلدى) 





 أبٌاب يف متفزقة مشائل

 اليهاح





 559 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح 

 مؽروه؟ هو هل ايمعقدين زمكم ايمزواج

 اًمٕمٞمديـ سملم اًمزواج إن: ي٘مقًمقن اًمٜم٤مس سمٕمض ذم ؿمٞمخ، ي٤م ـمٞم٥م :مداطمؾة

  ُمٙمروه؟

 . ُمٙمروه ًمٞمس ٓ، :ايمشقخ

 . يٕمٜمل رء يقضمد ٓ :مداطمؾة

 . ٓ :ايمشقخ

 (11: 13: 47/   361/  واًمٜمقر اهلدى)

 واصمبة؟ هي هل ايمزواج مسليمة دم ايموايمد اؽمتشارة

ًمد اؾمتئذان أو اًمقاًمد اؾمتِم٤مرة هؾ :مداطمؾة  هل هؾ اًمزواج، ُم٠ًمخ٦م ذم اًمقا

  واضم٦ٌم؟

 أقمزب؟ اعمًتِمػم :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

  سمٕمد؟ اًمدٟمٞم٤م يدظمؾ مل :ايمشقخ

 . يدظمؾ مل ٓ، :مداطمؾة

 . ومرض هذا ٕن اؾمتِم٤مرة: شمريد ٓ ٓ، :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ؾمٜم٦م وًمٞمس ومرض اقمت٘م٤مدي ذم اًمزواج ٕن آؾمتِم٤مرة: إمم طم٤مضم٦م ٓ :ايمشقخ

 . وم٘مط

 . اًمٕمٜم٧م ٟمٗمًف قمغم اإلٟم٤ًمن ظمٌم إذا ٟمٕمؿ، :مداطمؾة



 541   ٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤محُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذم يمام ي٘مقل يم٤من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٕن أومم: سم٤مب ُمـ ظمِمٞم٦مً  ٟمٕمؿ، ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 أهمض وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج، اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤م: »اًمّمحٞمحلم

 ش.وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم،

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٟمٌٞمَّف ُيٓمٞمع أن ومٕمٚمٞمف ًمٚمزواج، ُمًتٓمٞمٕم٤مً  اًم٤ٌمر اًمقًمد يم٤من وم٢مذا 

 .أُمف أو أب٤مه يٓمٞمع أن ىمٌؾ

  يًتِمػمه؟: يٕمٜمل آؾمتح٤ٌمب سم٤مب ذم شمدظمؾ رةآؾمتِم٤م! ـمٞم٥م :مداطمؾة

 وٓ طمديث٤مً  ُروي وىمد ىمٞمؾ يمام ظمػم، آؾمتِم٤مرة طم٤مل يمؾ قمغم سم٠مس ٓ :ايمشقخ

 قم٤مل وٓ اؾمتِم٤مر، ُمـ َٟمِدم وٓ اؾمتخ٤مر، ُمـ ظم٤مب ُم٤م: »طمٙمٛم٦م وًمٙمٜمٝم٤م إؾمٜم٤مده يّمح

ًمديـ، اؾمتِم٤مرة وسمخ٤مص٦م ُمٗمٞمدة، آؾمتِم٤مرةش اىمتّمد ُمـ  ًمؽ خيت٤مران وىمد اًمقا

 .  واخلٚمؼ ديـاًم ص٤مطم٦ٌم

 ( 11: 36: 39/   361/  واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 37: 27/   361/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اجلامفمة؟ صالة سمرك دم رطمصة يمؾعريس هل

 أو إضم٤مزة ًمف هؾ اجلامقم٦م وصالة ًمٚمٕمريس سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘مقل اًم١ًمال ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

 طمْمقره٤م؟ قمدم ذم رظمّم٦م

 ُمقوققمٜم٤م ذم قمالىم٦م وًمف ُمٝمؿ، ؾم١مال هذا :ايمشقخ

 يًٛمع؟ اًمٕمريس طمتك: يٕمٜمل :مداطمؾة
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 شمرك جيقز ٓ ًمألُمر، هتٞم٠م وهتٞم٠م، ىمٌؾ ُمـ ؾمٛمع أنف أفمـ أن٤م سمس ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 اخلقف، صالة اؾمٛمٝم٤م صالة اًمٗم٘مٝم٤مء قمٜمد اخلقف، صالة ذم طمتك اجلامقم٦م ُمع اًمّمالة

 صالة شمً٘مط ٓ أقمداءهؿ ي٘م٤مشمٚمقن واعمًٚمٛمقن احلرب، سمّمالة اًمٞمقم ومٚمٜمًٛمٞمٝم٤م

 اجلامقم٦م صالة أن اعم٤ًمضمد ذم اجلامقم٦م صالة وقمٔمٛم٦م خلٓمر مج٤مقم٦م ي٤م وم٤مٟمتٌٝمقا  اجلامقم٦م،

 .احلرب أثٜم٤مء ذم: أي اخلقف صالة ذم شمً٘مط ٓ

 ( 13: 15: 37/   395/  واًمٜمقر اهلدى) 

 اظمفر أن مع آطمر ازمن يمتزويج أزمـائه أضمد مال أطمذ يمألب حيق هل

  ىمثغم

  يمثػم؟ اعمٝمر أن ُمع رآظم اسمـ ًمتزوي٩م أبٜم٤مئف أطمد ُم٤مل أظمذ ًمألب حيؼ هؾ :ايمسمال

 . هم٤مزم :اجلواب

 . ٟمٕمؿ :ايمسمال

د اًمذي وآسمـ ضمٝم٦م، ُمـ ذًمؽ إمم سمح٤مضم٦م إب يم٤من إذا :اجلواب  شمزوجيف يرا

 .ومال وإٓ ضم٤مز سمح٤مضم٦م أجْم٤مً 

 أن يريد هق وإٟمام اسمٜمف ُم٤مل ُمـ ي٠مظمذ أن سمح٤مضم٦م ومٚمٞمس همٜمٞم٤مً  إب يم٤من إذا: سمٛمٕمٜمك 

د اًمذي آسمـ ضمٝم٦م ُمـ جيقز، ٓ هذا اسمٜمف، ُم٤مل قمغم يًٓمق  زوضم٦م قمٜمده هق شمزوجيف يرا

 أب٤مح اًمنمع ٕن سم٠مظمرى: يتزوج أن ُم٤مٟمع يقضمد ٓ سم٠مظمرى، يتٛمتع أن يريد ًمٙمـ ُمثاًل،

  واوح؟ اًمٖمػم، طم٤ًمب قمغم ًمٞمس ًمٙمـ ورسم٤مع، وصمالث ُمثٜمك ًمف

 . واوح ٟمٕمؿ، :ايمسمال

 يم٤من ؾمقاء يتزوج أن يريد ٓ وًمٙمـ سمٕمد، يتزوج مل أقمزب هق آسمـ أو :اجلواب

 هٜم٤م ُمـ ٟمزوضمف ؾمقف هذا أن َيِْمٕمر ىمد يم٠منف وإب أظمٞمف، ُم٤مل ُمـ أو أبٞمف ُم٤مل ـُم

 احل٤مرض اًمٕمٍم سمٚمٖم٦م ي٘م٤مل يمام ُم٤مهل أظمالق، ًمف ُم٤م رضمؾ ٕنف هٜم٤م، ُمـ ويٓمٚمؼ

 اسمٜمف، ضمٞم٥م ومٞمخن ضمٞمٌف خين إب يريد زوضمتف،ومال ُمع يٕمٞمش ي٘مدر ٓ اضمتامقمٞم٦م،



 542   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .اعم٠ًمخ٦م شم٘مري٥م هب٤م ٘مّمقداعم وإٟمام سم٤مًمذات ُم٘مّمقدة ًمٞم٧ًم ـمٌٕم٤مً  أُمثٚم٦م هذه

 (11: 59: 22/ 219/ واًمٜمقر اهلدى)

 زوصمفا إذن زمغغم زمامهلا اظمرأة سمرصف ضمؽم

 سم٢مذن إٓ ؿمٞمئ٤مً  ُم٤مهل٤م ُمـ شمٜمتٝمؽ أن ُٓمرأة حيؾ ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ي٘مقل :مداطمؾة

 اعمرأة وطمدي٨مش آؾمتٖمٗم٤مر وأيمثرن شمّمدىمـ» ًمٚمٜم٤ًمء آُمراً  احلدي٨م ذم وي٘مقلش زوضمٝم٤م

 ..هذه سملم مجٕم٤مً  اًمٚمٌـ، يمقب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أقمٓم٧م اًمتل

ة أقمٓم٧م :ايمشقخ   ُم٤مذا؟ اعمرأ

 .ًمٌٜم٤مً  يمقسم٤مً  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 سملم مجٕم٤مً  اخل٤مص ُم٤مهل٤م ُمـ اعمرأة شمّمدق سمجقاز اهلل رمحف اًمٜمقوي ي٘مقل :مداطمؾة

 أظمر؟ احلدي٨م ُمع إول احلدي٨م شمقضمٞمف هق ومام اًمٜمّمقص، هذه

 ًمٙمـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم اح٤مء يمقب رأةاعم شم٘مديؿ أن أؾمتحي ٓ أن٤م: أوًٓ  :ايمشقخ

ف هق  اًمقىمقف أن هيٛمٜم٤م ومال اًمًٜم٦م، ذم اًمث٤مسمت٦م اًمٙمثػمات اًمٜم٤ًمء شمٍموم٤مت ُمـ شَمٍَمّ

 .قمٜمده

 ًمٚمٜمقوي، ُمًٚمؿ ذح قمـ هذا ٟم٘مؾ ًمٚمذي ُُمَقضمف اًم١ًمال اجلٛمع؟ يمٞمػ :شماكقاً 

ف سملم اجلٛمع يمٞمػ  لموسم هذا سملم اجلٛمع يمٞمػ..  وشَمَّمّدىمٝمـ؟ أُمقاهلؿ ذم اًمٜم٤ًمء شَمٍَمُّ

 مجع، دون آظمر ٟمص قمغم ًمٜمص وشم٘مديؿ شمرضمٞمح هق أم مجع، هذا هؾ إول؟ احلدي٨م

 اجلقاب؟ اًم٤ًمئؾ يٕمرف هؾ

 .ُمقضمقد همػم هق :مداطمؾة

 ٟمٕمؿ؟ :ايمشقخ

 .ُمقضمقد همػم :مداطمؾة



 545 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح 

 إول احلدي٨م ًمٜمص شمٕمٓمٞمؾ ومٞمف سمؾ مجٕم٤مً  ًمٞمس هذا: أىمقل ُمقضمقد، همػم :ايمشقخ

 وم٢مذا زوضمٝم٤م، سم٢مذن إٓ ُم٤مهل٤م ذم شَمَتٍمف نأ هل٤م جيقز ٓ اعمرأة أن ساطم٦مً  يٗمٞمد اًمذي

 يتّمدىمـ اًمٜم٤ًمء أن ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى وإطم٤مدي٨م احلدي٨م هذا سملم ٟمجٛمع أن أردٟم٤م

 أن اجلٛمع همٞمٌتف، ذم أو اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل يدي سملم سم٠مُمقاهلـ أظمرى ذم أو ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم

 : وضمقه ُمـ ي٘م٤مل

 ًمٞم٧ًم وهل- سحي٦م ٤مهمػمه أو إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر اًمٜمّمقص يم٤مٟم٧م إذا: إول اًمقضمف

 اًمٜمٝمل جملء ىمٌؾ يٙمقن ىمد ومذًمؽ زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة شمٍمف ذم -يمذًمؽ

 وأبداً  دائامً  اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ٕن ذًمؽ زوضمٝم٤م، إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم اعمرأة شمٍمف قمـ

 .ُمٕمروف أُمر هذا ومج٠مة شم٠ميت وٓ اًمتدرج، قمغم شم٠ميت إٟمام

 ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل إمم سمف سم٤مًمقطمل سمدأ ُم٤م لأو اًمنمع أن ُمٕمروف هق أجْم٤مً  آظمر ورء 

٤َم َي٤م▬ اهل٤مُم٦م سم٤مُٕمقر سمف سُمدئ إٟمام صمِّرُ  َأهيُّ ْ  َوَرسمََّؽ   *وَم٠َمنِذرْ  ىُمؿْ  * اعْمُدَّ رْ  َوصمِٞم٤َمسَمَؽ  * وَمَٙمؼمِّ  وَمَٓمٝمِّ

ضْمزَ *  اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م، إطمٙم٤مم اإلؾمالم أول ذم شمٙمـ مل[ 3-3: اعمدصمر] ♂وَم٤مْهُجرْ  َواًمرُّ

 سم٤مدر ُم٤م.. سمتحريٛمٝم٤م اًمنمع جملء ىمٌؾ سم٤معمِم٤مهدة رضره٤م ُمٕمٚمقم اًمتل اخلٛمر طمتك

 اعمديٜم٦م، ذم وزي٤مدة ؾمٜمقات قمنم سمٕمد إٓ طُمّرُم٧م ُم٤م إُمر، أول ذم حتريٛمٝم٤م إمم اًمنمع

 .اإلسم٤مطم٦م وهل إصؾ قمغم يم٤من اًمتحريؿ؟ ىمٌؾ اخلٛمر طمٙمؿ يم٤من ومامذا

 ذم ذسمف: اًمٜمص هذا ٟم١مول ٟمحـ اخلٛمر، ذب ومالٟم٤مً  أن طمدي٨م ضم٤مءٟم٤م وم٢مذا 

 ذم احلرير ًمٌس اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ومالٟم٤مً  سم٠من ٟمص ضم٤مءٟم٤م إذا اًمتحريؿ، ىمٌؾ ولإ اًمٕمٝمد

 مل اًمٌمء هذا أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك رء سمتحريؿ ٟمص ي٠ميت ومحٞمٜمام وهٙمذا، ،..إول اًمٕمٝمد

 اعمرأة ومتٍمف هٜم٤م، ٟم٘مقل ٟمحـ وهٙمذا إصؾ، قمغم ُم٤ٌمطم٤مً  يم٤من سمؾ أص٤مًم٦ًم، حمرُم٤مً  يٙمـ

 اًمرؾمقل، يدي سملم شمّمدىمـ اًمٜم٤ًمء سم٠من ةيمثػم ٟمّمقص شم٠ميت ومحٞمٜمام إصؾ هق ُم٤مهل٤م ذم

 إذن سمٖمػم اعمرأة شمٍمف يٗمٞمد اخلؼم وم٢مذاً  أزواضمٝمـ، ُمـ اإلذن ٕظمذ جم٤مل هٜم٤مك وُم٤م

 اًمٕمٝمد أي إول، اًمٕمٝمد ذم يم٤من اًمتٍمف هذا ًمٙمـ يمذًمؽ، إُمر يم٤من: ٟم٘مقل زوضمٝم٤م،

ة اًمٜمٝمل طمدي٨م ضم٤مء ىمد يٙمـ مل اًمذي  اهذ زوضمٝم٤م، إذن سمٖمػم ُم٤مهل٤م ذم شمتٍمف أن ًمٚمٛمرأ

 .واطمد رىمؿ اجلقاب



 544   اب اًمٜمٙم٤محُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ق حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم ظم٤مص وهذا اصمٜملم، رىمؿ اجلقاب  يدي سملم اًمٜم٤ًمء شَمَّمدُّ

 أومم هق ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن وهق مجٞماًل، يٙمقن ىمد ؿمٞمئ٤مً  ٟم٘مقل هٜم٤م اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .اًمّمحٞمح احلدي٨م سمٜمص أنٗمًٝمؿ ُمـ سم٤معم١مُمٜملم

 أن ًمٚمٜم٤ًمء لاًمرؾمق هنل سمٕمد إُمر هذا ويم٤من يتّمدىمـ، سم٠من أُمرهـ اًمرؾمقل وم٢مذا 

 واوح ضمقاب وهذا إزواج، أُمر قمغم ُم٘مدم وم٠مُمره أزواضمٝمـ سم٢مذن إٓ يتّمدىمـ

 .ضمداً 

 سمحية أُمقاهلـ ذم اًمٜم٤ًمء شمٍموم٤مت مجٞمع يِمٛمؾ وهق صمالصم٦م، رىمؿ ضمقاب سم٘مل

 : حمٛمٚملم قمغم حُيٛمؾ أن يٛمٙمـ ذًمؽ ٕن اًمًالم: قمٚمٞمف سمٖمٞمٌتف أو ٟمٌٞمٝمـ

 اإلذن أظمذن ىمد يمـ أهنـ هقو سم٤مًمٜم٤ًمء، اًمٔمـ طمًـ قمغم ىم٤مئؿ: إول اعمحٛمؾ

 سمدرهؿ، ُمثالً  شمّمدىمل.. ُمٕمٞمٜم٦م طمدود ذم أُمقاهلـ ذم يتٍمومـ سم٠من أزواضمٝمـ ُمـ

 ذًمؽ: وٟمحق ،..ووم٘مراً  وؾمٕم٦ًم، همٜمًك، اعمرأة ووع طم٥ًم قمغم سمٕمنمة سمخٛم٦ًم، سمديٜم٤مر،

 ٟمٙمت٦م وهٜم٤م يٛمٙمـ اًمقاضم٥م، هق وهذا احلًـ اعمحٛمؾ قمغم اًمٜم٤ًمء شمٍمف محٚمٜم٤م إذا هذا

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  ُمٕمف طمدي٨م ذم يمٜم٤م ٕنف أُم٤مُمل: اًمذي سمخ٤مص٦م ٤مهل آٟمت٤ٌمه أرضمقا 

 ه٤مه؟ آضمتٝم٤مد ًمف جيقز ٓ ممـ آضمتٝم٤مد سم٤مب ُمـ اًمتٍمف هذا يٙمقن يٛمٙمـ

 ُم٤م آظمره، إمم..! يمذا وذم رضورة ذم هٜم٤م أنف أرى أن٤م ًمٙمـ هن٤مين زوضمل صحٞمح: ومت٘مقل

 ٕنف احل٤مل: ٕم٦مسمٓمٌٞم ظمٓم٠مً  ُمٜمٝم٤م اضمتٝم٤مداً  ومٙم٤من آظمره، إمم زوضمل ُمـ إذن ٕظمذ جم٤مل ومٞمف

 رء قمـ زوضمٝم٤م هنك وىمد دمتٝمد أن ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ اًمٜمص، ُمقرد ذم آضمتٝم٤مد جيقز ٓ

َجاُل ▬و اُمونَ  الرِّ   َعَل  َقوَّ
ِ
َل  بَِم  النَِّساء َضُهم   اّللَُّ  َفضَّ  هذا[ 54:اًمٜم٤ًمء♂ ]َبع ض   َعَل  َبع 

 سم٢مسمٓم٤مل وًمٞمس هٙمذا، يٙمقن اجلٛمع أن ئمٝمر وسمذًمؽ احلدي٨م، هذا قمـ اجلقاب هق

 وًمٞمس أُمقاهلـ، ذم اًمٜم٤ًمء شمٍمف ومٞمٝم٤م اًمتل إظمرى إطم٤مدي٨م سم٥ًٌم احلدي٨م هذا

 .أزواضمٝمـ ُمـ اإلذن أظمذن أهنـ سيح ٟمص هٜم٤مك

 (11: 42: 27/ 235/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 «الِمسٍ  يَد  سَمُردُّ  ال» ىمؾؿة سمػسغم 

 ًمرؾمقلا ي٠ًمل ضم٤مء اًمذي اًمرضمؾ ذمش ُِٓمسٍ  يدَ  شَمُردُّ  ٓ» يمٚمٛم٦م شمٗمًػم :مداطمؾة

 هذا؟ يٕمٜمل ُم٤مذا أم اًمٗمحِم٤مء، شمٗمٕمؾ يم٤مٟم٧م اعم٘مّمقد ومٝمؾ واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف

ة يم٤مٟم٧م أهن٤م اعم٘مّمقد وإٟمام اعم٘مّمقد، هق هذا ًمٞمس ٓ، ٓ، :ايمشقخ  سمًٞمٓم٦م اُمرأ

ْيرة،  سمدهن٤م ُمـ رء إمم أطمدهؿ يٛمد وم٘مد ،اًمِم٤ٌمب عمٙمر شمٜمتٌف ٓ اًم٘مٚم٥م، ـمٞم٦ٌم هِمرِّ

 هذا سمًٞمٓم٦م، يٕمٜمل هٜم٤مك ًمٞم٧ًم وهل ػمة،اًمٖم ومت٠مظمذه ذًمؽ يرى زوضمٝم٤م أن ويّمدف

 ُمـ يمؾ شمٓم٤موع أهن٤م اعم٘مّمقد يٙمقن أن ُمًتحٞمؾ ،شُٓمس يد شمرد ٓ» اعم٘مّمقد هق

 ُمٌدأ ي٠ميت طمٞمٜمئذٍ  سم٤مًمٗم٤مطمِم٦م، يتٝمٛمٝم٤م اًمزوج أن: ُمٕمٜم٤مه يمذًمؽ يم٤من ًمق إُمر ٕن أراده٤م،

: اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل ح٤م وإٟمام ذًمؽ، ُمـ رء ي٘مع ومل اعمالقمٜم٦م، أو ؿمٝمقد سم٠مرسمٕم٦م اعمٓم٤مًم٦ٌم

 ـَمٚمِّ٘مٝم٤م،: ًمف لقي٘م ًمـ اًمٗم٤مطمِم٦م ىمْمٞمف إومم يم٤مٟم٧م وم٢من ـمٚم٘مٝم٤م، هٞمؽ دام ُم٤مش ـَمٚمِّ٘مٝم٤م»

 ش.وم٠مُمًٙمٝم٤م: ىم٤مل أطمٌٝم٤م، إين: »ىم٤مل ضمٚمدٟم٤مك، وإٓ اًمِمٝمقد أىمؿ: ؾمٞم٘مقل

ُم٤مت شمتٕمٚمؼ اًم٘مْمٞم٦م: وم٢مذاً   ٓ أهن٤م أظمرى ضمٝم٦م وُمـ ضمٝم٦م، ُمـ اًمٗم٤مطمِم٦م سمُِٛمَ٘مدِّ

 .ىمٚمٌٝم٤م وًمٓمٞم٤مسم٦م ًم٤ًٌمـمتٝم٤م اعم٘مدُم٤مت هذه شم٘مّمد

 (11: 18: 15/ 254/  واًمٜمقر اهلدى)

 زمؼقة يزوج أن فمؾقه جيب همفل مايمه، من يمه ازمـاً  رصمٌل  زوج إذا

 األزمـاء

 إبٜم٤مء؟ سم٘مٞم٦م يزوج أن قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ ُم٤مًمف، ُمـ ًمف اسمٜم٤مً  رضمؾ زوج إذا :ايمسمال

 .سمٞمٜمٝمؿ اًمٕمدل ٓ، يمٞمػ :ايمشقخ

 هلؿ؟ يدظمر أو هلؿ يقيص هؾ صٖم٤مراً  يم٤مٟمقا  إن :مداطمؾة

 هلؿ يقيص ٓ سم٤مٕيمؼم، ومٕمؾ يمام زوضمٝمؿ قم٤مش إن وإٟمام هذا، وٓ هذا ٓ :ايمشقخ

 .سمٌمء خيّمٝمؿ وٓ
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 وم٠مقمٓمك سمٞمٜمٝمؿ، يٕمدل أن وأراد وصٖمػم، يمٌػم أبٜم٤مء قمنمة قمٜمده يم٤من إذا :مداطمؾة

 هذا يمٞمًف، وذم طم٤ًمسمف ذم ًمف ووع واًمّمٖمػم أخٗم٤ًم، وقمنميـ مخ٦ًم ُمٜمٝمؿ واطمد ًمٙمؾ

 جيقز؟

 .اًمٕمٓمٞم٦م سم٤مؾمؿ يم٤من إذا جيقز، :ايمشقخ

 ( 11: 47: 27/ 412/ واًمٜمقر اهلدى) 

 صمػما اإلكسان فمعم اظمؼدرة األمور من ايمزواج هل

رة إُمقر ُمـ اًمزواج هؾ :مداطمؾة  ضمؼماً؟ اإلٟم٤ًمن قمغم اعمُ٘مدَّ

: اًمتٕمٌػم ذم طمدي٨م ًمٙمـ ىمديؿ ؾم١مال هذا.. وطمدي٨م ىمديؿ ؾم١مال هذا :ايمشقخ

ر واًمِم٘م٤موة اًمًٕم٤مدة هؾ: ي٘مقل يمٛمـ هذا   ٓ؟ أم اًمٕمٌد قمغم انُُمَ٘مدَّ

 أن إُم٤م واًمزواج سمَِ٘مَدر، رء يمؾ: واطمد آن ذم واًمٕم٘مكم اًمنمقمل اجلقاب أُم٤م

 ظمػم، ومٝمق ذقمٞم٤مً  زواضم٤مً  يم٤من وم٢من سمدقمٞم٤ًم، زواضم٤مً  يٙمقن أن أو ذقمٞم٤ًم، زواضم٤مً  يٙمقن

ر واًمنم اخلػم ومٝمؾ ذ، ومٝمق سمدقمٞم٤مً  زواضم٤مً  يم٤من وإن  ٟمٕمؿ،: اجلقاب اإلٟم٤ًمن؟ قمغم ُُمَ٘مدَّ

 اًمٕمجز طمتك سم٘مدر رء يمؾ: »اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ضم٤مء يمام ٘مدر،سم رء يمؾ

 ش.واًمٙمٞمس

 ذيمروا ًم٘مد اًمٕمٛمؾ؟ ومٗمٞمؿ واًمِم٘م٤موة اًمًٕم٤مدة طمتك سم٘مدر رء يمؾ يم٤من إذا وًمٙمـ 

َتَٓمر رء يمؾ سم٠من أظمؼمهؿ طمٞمٜمام اًم١ًمال هذا ًمٚمرؾمقل ًْ ؾ، رء يمؾ.. ُُم  ىم٤مًمقا  ُمًجَّ

 اًمٗمّمؾ احلٙمؿ اجلقاب هق وهذا- واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف وم٠مضم٤مهبؿ اًمٕمٛمؾ؟ ومٞمؿ: ًمف

 ح٤م ُمٞمن ومٙمؾ اقمٛمٚمقا : »-اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل وَمِٝمَٛمف، عمـ وًمٙمـ سمٕمده ضمقاب ٓ اًمذي

 اًمٜم٤مر أهؾ ُمـ يم٤من وُمـ اجلٜم٦م، أهؾ سمٕمٛمؾ ومًٞمٕمٛمؾ اجلٜم٦م أهؾ ُمـ يم٤من ومٛمـ ًمف، ظُمٚمِؼ

٤م: ▬وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف ىمرأ  صمؿ اًمٜم٤مر، أهؾ سمٕمٛمؾ ومًٞمٕمٛمؾ ـْ  وَم٠َمُمَّ *  َواشمََّ٘مك َأقْمَٓمك َُم

َق  ٜمَك َوَصدَّ ًْ هُ *  سم٤ِمحْلُ ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ ى وَم ٤م*  ًمِْٚمٞمُْنَ ـْ  َوَأُمَّ َب *  َواؾْمتَْٖمٜمَك سَمِخَؾ  َُم ٜمَك َويَمذَّ ًْ  سم٤ِمحْلُ

هُ *  ُ ٜمُٞمَنِّ ًَ ى وَم  [.31 - 3: اًمٚمٞمؾ♂ ]ًمِْٚمُٕمْنَ
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 ومٞمًٕمك اخلػم يريد يم٤من ُمـ: اًم٤ًمسمؼ ًمٚم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمف، ظمٚمؼ ح٤م ُمٞمن يمؾ: إذاً 

 اًمزواج ويتزوج إًمٞمف أجْم٤مً  يًٕمك اًمنم يريد يم٤من وُمـ نموع،اعم اًمزواج ويتزوج إًمٞمف

 ُمٙمتقب أن٤م يمٜم٧م إذا: أطمديمؿ ي٘مقًمـ ٓ ًمذًمؽش ًمف ظمٚمؼ ح٤م ُمٞمن يمؾ.. »اعمنموع همػم

٧ٌْم يمٜم٧م إذا أو ؾمٕمٞمد، وم٠من٤م وأصقم أصكم ٟمٗمز أتٕم٥م ح٤مذا: وم٢مذاً  ؾمٕمٞمد
 ٓ- ؿم٘مٞم٤مً  يُمتِ

 وقم٤ٌمدة سمّمالة ٟمٗمز أتٕم٥م وٓ يمٚمٝم٤م احلٞم٤مة سمٛمالذ أمتتع ٓ أجْم٤مً  ح٤مذا -اهلل ؾمٛمح

 آظمره؟ إمم وصٞم٤مم

 اًمًٕم٤مدة ُمثؾ رء يمؾ: أجْم٤مً  وم٘مؾ ٟمٗمًؽ ُمع ص٤مدىم٤مً  يمٜم٧م إن :اجلواب

 .واًمِم٘م٤موة

 مم٤م أجْم٤مً  واًمرزق اًمرزق؟ وراء شمًٕمك ومٚمامذا يمذًمؽ، اًمرزق أن ذيمرٟم٤م وؾم٤مسم٘م٤مً  

ؾ  شمٕمٚمؿ ٕنؽ اًمرزق؟ وراء شمًٕمك ح٤مذا ُُمًٓمَّر، رء يمؾ.. واًمِم٘م٤موة يم٤مًمًٕم٤مدة ؾُمجِّ

عَ  مل إن أنؽ ًْ  وم٠من٧م هٜم٤مك أُم٤م سم٤مٕؾم٤ٌمب، شم١مُمـ: يٕمٜمل ُمٕمتززم أن٧م ومٝمٜم٤م ي٠متِؽ، مل شَم

 ؾمٕمٞمد، وم٠من٤م ؾمٕمٞمد ُمٙمتقب يم٤من إن ٕنف شمٕمٛمؾ ٓ وم٠من٧م سم٤مًمًٕم٤مدة، يتٕمٚمؼ ومٞمام ضمؼمي

 شمًٕمك؟ ح٤مذا وم٘مػم، وم٠من٧م وم٘مػم ُمٙمتقب يم٤من وإن ؿم٘مل، وم٠من٤م ؿم٘مل ُمٙمتقب يم٤من وإن

 .اًمًٕمل ُمـ سمد ٓ

ْٚمٜم٤َم اًْمَٕم٤مضِمَٚم٦مَ  ُيِريدُ  يَم٤منَ  ـْ ُمَ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل ـْ  َٟمَِم٤مءُ  َُم٤م ومِٞمَٝم٤م ًَمفُ  قَمجَّ َ
ِ
 ًَمفُ  ضَمَٕمْٚمٜم٤َم صُمؿَّ  ُٟمِريدُ  عم

ـْ *  َُمْدطُمقًرا َُمْذُُمقًُم٤م َيّْمالَه٤م ضَمَٝمٜمَّؿَ  ـٌ  َوُهقَ  ؾَمْٕمٞمََٝم٤م هَل٤َم َوؾَمَٕمك أظِمَرةَ  َأَرادَ  َوَُم  ُُم١ْمُِم

ءاإل♂ ]َُمِْمُٙمقًرا ؾَمْٕمٞمُُٝمؿْ  يَم٤منَ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ   وراء اًمًٕمل ُمـ سمد ٓ ًمذًمؽ[ 39 - 38: ها

رَ  سمحٙمٛمتف وضمؾ قمز واهلل اًمنم، قمـ آسمتٕم٤مد ُمـ سمد وٓ اخلػم،  ًمٙمؾ يٕمٓمل أن ىمدَّ

ـَ : ▬شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام إًمٞمف، يًٕمك ُم٤م إٟم٤ًمن ِذي ٌَُٚمٜم٤َم ًَمٜمَْٝمِدَيٜمَُّٝمؿْ  ومِٞمٜم٤َم ضَم٤مَهُدوا َواًمَّ ♂ ؾُم

 [.69:اًمٕمٜمٙمٌقت]

 (. 11: 49: 24/ 755/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ومدر يػمها أكه مع أموايمه من زمؿزيد وسمطايمبه ازمـفا فمن سمرىض ال أم

 ايمطاومة

ًمديف يؼم إٟم٤ًمن: اًم٤ًمئؾ ي٘مقل :مداطمؾة  ُمٕمرومتف وىمدر اهلل ُمـ ظمقومف ىمدر سمقا

ًمديـ سمح٘مقق  قمٜمف شمرى ٓ إم وًمٙمـ رو٤مهؿ، يم٥ًم صمؿ اهلل، ُمرو٤مة واسمتٖم٤مء اًمقا

ًمف ُمـ اعمزيد ُمـ وـم٤مًمٌتف زوضمتف سمحج٦م  إظمقشمف وي٤ًمقمد ي٤ًمقمدهؿ فأن سم٤مًمرهمؿ أُمقا

 يٗمٕمؾ؟ ومامذا قمٜمف يروقن ٓ ذًمؽ ُمـ وسم٤مًمرهمؿ رو٤مهؿ، ُمـ ُمزيًدا يٙم٥ًم طمتك

ًمديـ ـم٤مقم٦م ذم اعمًتٓم٤مع يٕمٛمؾ أنف اًم١ًمال هذا ذم وضم٤مء..  :ايمشقخ  وذم اًمقا

 سم٠منف ي٘مؾ ومل ُم٤مًمف، ُمـ شمٓمٚم٥م ظم٤مص٦م سمّمقرة اًمقاًمدة أو سم٠مهنؿ ومٞمف ضم٤مء صمؿ إرو٤مئٝمام،

 إذ ُم٤مًمف ُمـ أُمف ُمٜمف شمٓمٚم٥م اًمذي اًم٤ًمئؾ هذا ذم يٜمٔمر أن ذطمٞمٜمئ ومٞمٜمٌٖمل ويٕمٓمل، يٗمٕمؾ

.. 

٤ًٌم: ي٘مقل :مداطمؾة ًمف ُمـ اعمزيد وـم٤مًم  ..أُمقا

 أىمقل أن أريد وم٠من٤م إُمقال؟ ُمـ اعمزيد ي٘مدم هق ومٝمؾ...اعمزيد هق هذا :ايمشقخ

 ـمٚم٦ٌم ًمتح٘مٞمؼ ُمًتٓمٞمع واًمقًمد اًمقًمد ُمـ اًمقاًمديـ أطمد يٓمٚمٌف ـمٚم٥م يمؾ: ضم٤مُمٕم٦م يمٚمٛم٦م

ًمد ٤م اهلل يٙمٚمػ ومال قم٤مضمًزا  يم٤من إن أُم٤م قمٚمٞمف، اًمقاضم٥م ُمـ ومذًمؽ ًمدةاًمقا  أو اًمقا ًً  ٟمٗم

 ضم٤مء اًمتل اًمٜم٘مٓم٦م هذه قمـ اًمٜمٔمر وهمْمْمٜم٤م ي٠ًمل طمٞمٜمام اًم٤ًمئؾ هذا: وم٢مًذا وؾمٕمٝم٤م، إٓ

 اح٤مل، ُمـ اعمزيد ُمٜمف شمٓمٚم٥م أو يٓمٚمٌقن أهنؿ وهق ُمٜمٝم٤م، ُمقىمٗمف يقوح ومل قمٜمٝم٤م ي٠ًمل

 ٕنف اح٤مل: ُمـ اعمزيد ي٘مدم يم٤من إن: ىمقلأ أن٤م اجلقاب، اًم١ًمال ذم ي٠مت مل ومٕمؾ؟ ومامذا

 اح٤مل ُمـ اعمزيد يٓمٚمٌقن أهنؿ سمحج٦م يٗمٕمؾ مل إذا أُم٤م سم٤مًمقاضم٥م، ىم٤مم ىمد ومٝمق يًتٓمٞمٕمف

 اًمٜم٘مٓم٦م هذه قمـ اًمٜمٔمر سومٜم٤م إذا اًم١ًمال هذا وًمذًمؽ سم٤مًمقاضم٥م، ىم٤مم ومام ىم٤مدر وهق

: ًٜم٦ماًم ذم ضم٤مء يمام قم٤مُم٦م يمٚمٛم٦م ًمف أىمقل ًمف؟ أىمقل ُم٤مذا ضمقاب، قمٜمدي ًمٞمس سم٤مًمذات

 .اؾمتٓمٕمتؿ ُم٤م اهلل اشم٘مقا 

 (11:26:53/ 4 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)
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 !ايمدين؟ كاومص ايمعازب هل

 يتزوج مل اًمذي هؾ ديٜمف، ٟمّمػ أيمٛمؾ يم٠منف شمزوج ُمـ..حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ديٜمف؟ ٟم٤مىمص

 وم٘مد شمزوج ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف هق قمٜمف اعم١ًمول احلدي٨م :ايمشقخ

 يٛمٙمـ ٓ احلدي٨م هذا أن ؿمؽ ٓش اًمث٤مين اًمٜمّمػ ذم اهلل ومٚمٞمتؼ ديٜمف، ٟمّمػ أطمرز

 فمٜمل وذم احلدي٨م، هلذا اًم٤ًمُمع ذهـ ذم اًمزواج طمٙمؿ اؾمت٘مرار أؾم٤مس قمغم إٓ ومٝمٛمف

 أيمثر أذه٤من ذم ىم٤مم ىمد أنف هق احلدي٨م هذا حلٙمؿ اًمتًٚمٞمؿ ذم ي٘مع اًمذي اإلؿمٙم٤مل أن

 مل عمـ اًمزواج يمذًمؽ، ًمٞمس وإُمر سمٗمريْم٦م، ًمٞم٧ًم ؾمٜم٦م: أي ؾمٜم٦م، اًمزواج أن اًمٜم٤مس

 طمثٞمًث٤م ؾمٕمًٞم٤م إًمٞمف يًٕمك أن جي٥م قمٚمٞمف، ومرض زوضم٦م ًمف يٙمـ مل: أدق سمٛمٕمٜمك أو يتزوج

 أي٦م ذم وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك وم٘مقًمف اًمٙمت٤مب أُم٤م واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب ذم سمذًمؽ إُمر ًمثٌقت

ـَ  ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا : ▬اعمِمٝمقرة   ُِم
ِ
٤مء ًَ  [5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمْثٜمَك اًمٜمِّ

 أو ُمٜم٤مؾم٦ٌم ذم ذيمرشمف يمٜم٧م اًمذي اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم ملسو هيلع هللا ىلص وم٘مقًمف اًمًٜم٦م وأُم٤م

 قمـ ي٠ًمخقهنـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٟم٤ًمء إمم ضم٤مؤوا اًمذيـ اًمرهط ىمّم٦م ذم ُمْم٧م ُمٜم٤مؾم٤ٌمت

 ي٠ميت ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن يمٞمػ وم٤مؾمتٖمرسمقا  سمٜم٤ًمئف، متتٕمف وقمـ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قم٤ٌمدة

 وم٢مهن٤م أظمرى ُمرة ًمذيمره٤م داقمل وٓ اخلٓم٦ٌم شمٚمؽ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ومخٓم٥م ٟم٤ًمءه،

 أطمدهؿ قمٚمٞمف، ٟمٗمًف ٟمذر يم٤من ُم٤م ُمٜمٝمؿ يمؾ قمغم رد أنف: واًمِم٤مهد اهلل، ؿم٤مء إن ُمٕمرووم٦م

 ومٛمـ اًمٜم٤ًمء، وم٠متزوج أن٤م أُم٤م: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل رد ومٙم٤من اًمٜم٤ًمء، أتزوج ومال أن٤م أُم٤م: ىم٤مل

 .ُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م

 ُمٕمنم ي٤م: »ملسو هيلع هللا ىلص وًم٘مقًمف احلدي٨م وهلذا ًممي٦م سمًٜم٦م وًمٞمس ومرض وم٤مًمزواج

 وُمـ ًمٚمٗمرج، وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض وم٢مٟمف ومٚمٞمتزوج اًم٤ٌمءة ُمٜمٙمؿ اؾمتٓم٤مع ُمـ! ًمِم٤ٌمبا

 اًمًالم قمٚمٞمف ي٘مقل شمزوضمقا  اًمِم٤ٌمب ُمٕمنم ي٤مش وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع مل

 ش .ًمٚمٗمرج وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض وم٢مٟمف: »ذًمؽ ذم اًم٥ًٌم ويٌلم

 سمٕمض ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف سمٞمٜمٝم٤م ًمٚمزٟم٤م ُم٘مدُم٤مت هٜم٤مك أن ومٞمف ؿمؽ ٓ ومم٤م

 ُمٜمٝم٤م يٜمجق اعم٘مدُم٤مت هذه أن يٌلم آٟمًٗم٤م اعمذيمقر احلدي٨م ومٝمذا اًمّمحٞمح٦م، إطم٤مدي٨م
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 شمٚمؽ أُم٤مش ًمٚمٗمرج وأطمّمـ ًمٚمٌٍم أهمض وم٢مٟمف: »ىم٤مل أنف ؾمٛمٕمتؿ ٕنف شمزوج: ُمـ

 ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ومٝمق اعم٘مدُم٤مت

 طملم اًمِم٤ٌمب ُمـ سمٜمٗمًف يٖمؽم ُمـ سمٕمض قمغم رد ومٞمف احلدي٨م وهذاش حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف

 اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »ُمٙمذسًم٤م اًمرؾمقل ي٘مقل.. اًمٌٍم أهمض أن٤م: ي٘مقل

 وم٘مد اًمٙمؼمى اًمٗم٤مطمِم٦م أُم٤م ومٞمٝم٤م، واىمع هق حم٤مًم٦م ٓ هذه اعم٘مدُم٤متش حم٤مًم٦م ٓ ُمدريمف ومٝمق

 وزٟم٤مه٤م شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمْمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م.. »وىمد

 وزٟم٤مه٤م شمزين واًمرضمؾ اًمٌٓمش، وزٟم٤مه٤م شمزين واًمٞمد اًمًٛمع، وزٟم٤مه٤م شمزين وإذن اًمٜمٔمر،

 سملم حيقل ٕنف ومرض: اًمزواج: وم٢مًذاش يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج اعمٌم،

 هذا ؾمٞم٤مق ذم اعمذيمقرة اعمحرُم٦م اعم٘مدُم٤مت ُمـ اًمٙمثػم ذم ي٘مع أن وسملم اإلٟم٤ًمن

 إمم..ش شمزين وم٤مًمٕملم حم٤مًم٦م، ٓ ُمدريمف ومٝمق اًمزٟم٤م ُمـ طمٔمف آدم اسمـ قمغم يمت٥م: »احلدي٨م

 ش.يٙمذسمف أو يمٚمف ذًمؽ يّمدق واًمٗمرج: »احلدي٨م آظمر

 ذم ي٘مع أن ُمـ ًمف واح٤مٟمٕم٦م اًمذريٕم٦م يتخذ أن اعمًتٓمٞمع اعمًٚمؿ قمغم ومٞمج٥م وًمذًمؽ

 هذا ًمٙمـ اًمزواج،: إومم اًمقؾمٞمٚم٦م: اصمٜمتلم سمقؾمٞمٚمتلم يٙمقن وذًمؽ اًمٙمؼمى، اًمٗم٤مطمِم٦م

 هق يمام ًمٚمٛمًتٓمٞمع يٗمرض إٟمام اًمزواج ُمـ أقمٔمؿ وهق احل٩م نٕ سم٤مٓؾمتٓم٤مقم٦م: ُم٘مٞمد

 .اًمزواج هق إٟمام اعمٕمّمٞم٦م ذم اًمقىمقع وسملم سمٞمٜمف اعمًٚمؿ ًمٞمحقل إومم وم٤مًمقؾمٞمٚم٦م ُمٕمٚمقم،

 ٓ وهٜم٤مش وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يًتٓمع مل وم٢من

 يٗمتقن وطمديًث٤م ىمدياًم  ٤مساًمٜم سمٕمض أن: وهل ىمّمػمة شمٙمقن أن وأرضمقا  وىمٗم٦م ُمـ زم سمد

 سمؾ يٗمتقهنؿ آظمر، أو ًم٥ًٌم إًمٞمف ؾمٌٞماًل  جيد ٓ وًمٙمـ اًمزواج إمم اًمت٤مئؼ اًمِم٤ٌمب

 اًمٕم٤مدة سمجقاز يٗمتقهنؿ: ذًمؽ اعم١مًمٗم٤مت سمٕمض ذم يمت٥م أو ذًمؽ ذم أخػ وسمٕمْمٝمؿ

ًٓ  ذًمؽ؟ يمٞمػ طمرام، قمغم طمرام وهذا – آؾمتٛمٜم٤مء – اًمني٦م  اًمرؾمقل أُمر ظم٤مًمٗمقا : أو

 مل ومٛمـ: »اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف أُمره أُم٤م اًمٙمريٛم٦م، أي٦م ظم٤مًمٗمقا : ًٞم٤موصم٤مٟم اًمًالم، قمٚمٞمف

 أن اًمذي ًمٚمِم٤مب سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمقؾمٞمٚم٦م هق وم٤مًمّمقمش وضم٤مء ًمف وم٢مٟمف سم٤مًمّمقم ومٕمٚمٞمف يًتٓمع

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سم٠مُمر سم٤مًمّمٞم٤مم ومٕمٚمٞمف ومػمديف اًمزواج إمم اًمتقىم٤من يتٖمٚم٥م

 وًمٙمـ اًمزواج ذم رهم٦ٌم قمٜمده ٤مبؿم ًمٙمؾ اًمٕمالج وهق اًمدواء هق ملسو هيلع هللا ىلص أُمره أن: يٕمٜمل

 اًمّمقم هذا ؿمٌف واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ٕنف اًمّمقم: ومداؤه ذيمرٟم٤م يمام يًتٓمٞمع ٓ



 533 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح 

 اًمٜمٌل ومِمٌف أنث٤مه، قمـ ؿمٝمقشمف اٟم٘مٓمٕم٧م ظميص إذا اًمذي احلٞمقان ظميص وهق سم٤مًمقضم٤مء،

 اًمِم٤ٌمب ُمـ اًمزواج إمم ًمٚمت٤مئؼ اًمٕمالج أن ذًمؽ ومٛمٕمٜمك سم٤مًمقضم٤مء، اًمّمٞم٤مم هذا ملسو هيلع هللا ىلص

 .اًمٜمٌقي اًمٓم٥م ُمـ هق ذًمؽ اًمّمقم هق وإٟمام ٤مءآؾمتٛمٜم هق ًمٞمس

ـَ : ▬اعم١مُمٜملم قم٤ٌمده وصػ ذم شمٕم٤ممم ىم٤مل وم٘مد ًمٚم٘مرآن اعمخ٤مًمٗم٦م أُم٤م ِذي  ُهؿْ  َواًمَّ

َّٓ *  طَم٤مومُِٔمقنَ  ًمُِٗمُروضِمِٝمؿْ  ُؿْ  َأجاَْمهُنُؿْ  َُمَٚمَٙم٧ْم  َُم٤م أوْ  َأْزَواضِمِٝمؿْ  قَمغَم  إِ ـِ *  َُمُٚمقُِملمَ  هَمػْمُ  وَم٢ِمهنَّ  وَمَٛم

 اًمزواج وراء: أي [7 - 3 :اعم١مُمٜمقن♂ ]اًْمَٕم٤مُدونَ  ُهؿُ  وَم٠ُمْوئَلَِؽ  َذًمَِؽ  َوَراءَ  اسْمتََٖمك

 اًمٔم٤معمقن، اًم٤ٌمهمقن: أي اًمٕم٤مدون، هؿ وم٠موئلؽ ؿمٝمقشمف إلظمراج ـمريً٘م٤م واًمتني

 هلؿ ي٘مدُمقا  اًمزواج يًتٓمٞمع ٓ اًمذي ًمٚمِم٤ٌمب قمالضًم٤م ي٘مدم أن ُمًٚمؿ ًمٕم٤ممل جيقز ومٙمٞمػ

 وٓ سم٤مًمٞمد آؾمتٛمٜم٤مء جيقز: هلؿ ي٘مقل اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمالج خي٤مًمػ قمالضًم٤م

 يم٤مًمٓمٌٞم٥م هذا أخٞمس واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل سمف أُمر اًمذي سم٤مًمّمٞم٤مم ي٠مُمرهؿ

 ومٞمّمػ اؾمتٕمامهل٤م ـمري٘م٦م ويٕمٚمؿ داء يمؾ ُمـ ؿمٗم٤مء ُمثاًل  اًمًقداء احل٦ٌم أن يٕمٚمؿ اًمذي

 اًمّمالة قمٚمٞمف سمف ضم٤مء اًمذي اًمقصػ هذا قمـ ويٕمرض اعمحرم اخلٛمر ًمٚمٛمريض

 اًمٙمريؿ اًمٜمٌقي اًمٜمٝم٩م هلذا خم٤مًمٗمتٝم٤م ُمع هل إٟمام اًمٗمت٤موى هذه أن ؿمؽ ٓ واًمًالم،

 ًمٚمخٛمر طمٌف ُمـ ي٘مقل يم٤من اًمذي ٟمقاس أيب اًمِمٝمػم اح٤مضمـ ذًمؽ ىمقل وزان قمغم ومٝمل

 .اإلؾمالم ديـ ذم هذا جيقز ٓ اًمداء، هل يم٤مٟم٧م سم٤مًمتل وداوين: هب٤م واإلؾمٙم٤مر

 شمزوج ُمـ: »واًمًالم ةاًمّمال قمٚمٞمف ىمقًمف إمم وقمدٟم٤م احل٘مٞم٘م٦م هذه قمرومٜم٤م إذا ًمذًمؽ

 هبذا يِمػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ويم٠منش اًمث٤مين اًمٜمّمػ ذم اهلل ومٚمٞمتؼ ديٜمف ٟمّمػ أطمرز وم٘مد

 ومخذيف، سملم وُم٤م ومٙمٞمف، سملم ُم٤م زم يْمٛمـ ُمـ: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف إمم احلدي٨م

 ش .اجلٜم٦م ًمف وٛمٜم٧م

 .اجلقاب آظمر هذا

 (11:55:35/ 5 – ضمدة ومت٤موى)



 532   ٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤محُم٤ًمئؾ ُمت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زماالؽمم ازمـفا سمسؿى أن ُييخػمها رصمل يلسمقفا ايمـوم ؽمافمة دم امرأة

 ?ال أم سمطقعه هل وهيددها، ايمػالين،

ة واطمدة هٜم٤مك :مداطمؾة  اسمٜمٝم٤م شمًٛمك ُيـخؼمه٤م رضمؾ ي٠متٞمٝم٤م اًمٜمقم ؾم٤مقم٦م ذم اُمرأ

 ؟ٓ أم شمٓمٞمٕمف هؾ ،..وهيدده٤م اًمٗمالين، سم٤مٓؾمؿ

 آؾمؿ هق ُم٤م؟ هيدده٤م هذا اًمذي آؾمؿ هق ُم٤م وصم٤مٟمٞم٤مً  ٓ، أوًٓ  اجلقاب :ايمشقخ

 ؟قمٚمٞمٝم٤م حاعم٘مؽم

 .يامن يًٛمٞمف أبقه٤م قمٚمٞمٝم٤م اىمؽمح :مداطمؾة

 ؟يامن :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .اًمٞمامن سمـ طمذيٗم٦م :ايمشقخ

 .ومٞمف هيدده٤م ُمرة يمؾ يامن، يريد ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 أوًٓ، هذا إـمالىم٤ًم، رء قمٚمٞمٝم٤م يٌٜمك ٓ اعمٜم٤مُم٤مت طم٤مل يمؾ قمغم.. ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 شمًتجٞم٥م ومٚمامذا اًمرمحـ، وقمٌد اهلل قمٌد إؾمامء أومْمؾ أن ًمديؽ ُمٕمروف: وصم٤مٟمٞم٤مً 

 .إن٤مم ًمًٞمد شمًتجٞم٥م وٓ ًمٚمٛمٜم٤مم

 .واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف :مداطمؾة

 .وم٤مًمزم قمروم٧م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ( 11: 57: 56/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

 (11: 56: 42/ 664/واًمٜمقر اهلدى)



 535 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح 

 أمرها ورم ضمضور دم اظمخطوزمة مع ايمؽالم ضمؽم

 اخل٤مـم٥م سمرؤي٦م أُمر أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ صم٧ٌم أنف ٚمؿٟمٕم ٟمحـ ؿمٞمخ ي٤م :ايمسمال

 صم٧ٌم هؾ ُمٕمٝم٤م، يتٙمٚمؿ أو ؾم١مآً  ظمٓمٞمٌتف ي٠ًمل سم٠منف أُمر أنف قمٜمف صم٧ٌم ومٝمؾ خلٓمٞمٌتف،

 ؟ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ُمـ هذا

 .ذًمؽ ُمـ رء ورد ُم٤م ٓ، :اجلواب

 طمرج؟ ومٞمف هؾ هذا ُمـ ؿمٞمئ٤مً  اخلٓمٞم٥م ومٕمؾ ًمق :مداطمؾة

 .طمرج ومال َأُْمِره٤م وزم سمحْمقر ومٕمٚمف إذا :ايمشقخ

 .طمرج هٜم٤مك ًمٞمس :مداطمؾة

ة ُمٙم٤معم٦م ٕن ُمٕمروف: إؾمالُمل أدب وذم :ايمشقخ  قم٤مُم٦م سمّمقرة ًمٚمرضمؾ اعمرأ

 .ًمٚمٛمتٜمٓمٕملم ظمالوم٤مً  ذقم٤مً  حمٔمقر ًمٞمس

 .حمرم سمقضمقد يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 سم٤مب ُمـ وقم٘مٞمدهت٤م واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمٜمٝم٩م ُمٜمٝمجٝم٤م، يٕمرف أن يريد ٕنف :مداطمؾة

 .هذا

 .ُم٤مٟمع هٜم٤مك ًمٞمس :ايمشقخ

 .ؿمٞمخ ي٤م ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك :مداطمؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ :ايمشقخ

 (11: 27: 42/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

 (11: 56: 42/ 664/واًمٜمقر اهلدى)



 534   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم أبقاب اًمٜمٙم٤مح   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 (ايمـؽاح فمؼدة زمقده ايمذي: )سمعالم زمؼويمه اظمراد

 رواهش اًمزوج اًمٕم٘مد ومم: »ُمرومققم٤م ضمده قمـ أبٞمف قمـ ؿمٕمٞم٥م سمف قمٛمرو طمدي٨م»

 .وٕمٞمػ. اًمدارىمٓمٜمك

 .قمٜمف اهلل رى قمغم قمغم اًمقىمػ دي٨ماحل هذا رم واًمّمحٞمح

 واًمٌٞمٝم٘مكش 2/557» ضمرير واسمـش 7/43/2» ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ قمٜمف أظمرضمف

 قمٜمف اهلل رى قمغم ؾم٠مخٜمك: »ىم٤مل ذيح قمـ قم٤مصؿ سمـ قمٞمًك ـمريؼ ُمـش 7/233»

 ش.اًمزوج هق سمؾ ٓ: ىم٤مل،  اًمقمم هق ىمٚم٧م: ىم٤مل اًمٜمٙم٤مح؟ قم٘مدة سمٞمده اًمذى قمـ

 .صحٞمح وإؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م

 قم٘مدة سمٞمده اًمذى يٕمٗمق أو يٕمٗمقن أن إٓ» أي٦م شمٗمًػم رم اًمراضمح هق اعمٕمٜمك وهذا

 ش .اًمٜمٙم٤مح

 .ضمرير اسمـ شمٗمًػم رم ُمٌلم ُم٤مهق قمغم

 (3953) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء)



 املٌلٌد أحهاو





 537 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اعمقًمقد 

 احلؾق أم ىمايمذىمر ايمسازمعة دم األمة ؾمعر ضمؾق ايمسـة من هل

 همؼط؟ يمؾذىمر طماص

 احلٚمؼ أم يم٤مًمذيمر اًم٤ًمسمٕم٦م ذم إُم٦م رؿمٕم طمٚمؼ اًمًٜم٦م ُمـ هؾ: ي٘مقل :مداطمؾة

 وم٘مط؟ ًمٚمذيمر ظم٤مص

 ظم٤مص٦م إُم٦م ٕن إُم٦م: ٟم٘مقل وٓ اجل٤مري٦م يًتثٜمل ُم٤م اًمًٜم٦م ذم ٟمجد ٓ :ايمشقخ

 ومٞمام اًمٖمالم وسملم اجل٤مري٦م سملم يٗمرق ُم٤م ٟمجد ٓ اًمٌٜم٧م، اجل٤مري٦م واعم٘مّمقد احلرة، سمٖمػم

 سيح طمدي٨م هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من وإن هذا أىمقل اًم٤ًمسمع، اًمٞمقم ذم اًمرأس سمحٚمؼ يتٕمٚمؼ

 إٟمام: »واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف قمٛمقم ُمـ ذًمؽ ٟم٠مظمذ ًمٙمٜمٜم٤م يم٤مًمٖمالم اجل٤مري٦م أن ذم

 هذا ذم سم٤مًمرضم٤مل أخح٘مـ ًمٚمٜم٤ًمء ظم٤مص طمٙمؿ ي٠مت مل وم٢مذاش اًمرضم٤مل ؿم٘م٤مئؼ اًمٜم٤ًمء

 ُمـ ًمف سمد ٓ هذا ًمٙمـ اًمرضم٤مل قمـ ومٞمٝم٤م يٜمٗمّمٚمـ إطمٙم٤مم سمٕمض ذم يم٤من وإن احلدي٨م،

 ومٜم٘مقل يمذًمؽ ًمٞمس هٜم٤م وإُمر احلٙمؿ، سمذًمؽ رأةاعم ظمّمقصٞم٦م قمغم يدل ٟمص

 .اًم٤ًمسمع اًمٞمقم ذم اًمٖمالم ؿمٕمر حيٚمؼ يمام اجل٤مري٦م ؿمٕمر حيٚمؼ: طمٞمٜمذًمؽ

 (11:11:31/ب24: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايموالدة؟ فمـد اجلارية رأس حيؾق هل

  ؟اًمقٓدة قمٜمد اجل٤مري٦م رأس حيٚمؼ هؾ :ايمسائل

 . يم٤مًمٖمالم :ايمشقخ

 .اًمٌمء ٟمٗمس يٕمٜمل :ايمسائل

 .ؿٟمٕم :ايمشقخ

 (11 :21: 43/   364/  واًمٜمقر اهلدى)



 538   أطمٙم٤مم اعمقًمقد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 زمرىمة رصماء وحيـؽه ايمصايمح يمؾرصمل اظمويمود ايمطػل يذهب هل

 ريؼه؟

 ري٘مف؟ سمريم٦م رضم٤مء وحيٜمٙمف اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اعمقًمقد اًمٓمٗمؾ يذه٥م هؾ :مداطمؾة

 .ُم٤مٟمع ومال اًمٔمـ طمًـ قمٜمد يم٤من إذا :ايمشقخ

 (11:12:32/أ51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايمسالم؟ فمؾقه يزمايمـب طماص هو هل اظمويمود حتـقك

 اًمًالم؟ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص هق هؾ اعمقًمقد حتٜمٞمؽ :ايمسمال

 .اًمقًمد أهؾ اًمقًمد، ذووا ذًمؽ يٗمٕمؾ أن يٜمٌٖمل وًمٙمـ ظم٤مص٤ًم، ًمٞمس ٓ :ايمشقخ

 ( 11: 51: 32/ 493/واًمٜمقر اهلدى)

 األذى فمـه أمقطوا: اظمويمود دم ملسو هيلع هللا ىلص ومويمه معـى

 .صحٞمحش. إذى قمٜمف وأُمٞمٓمقا  دُم٤م قمٜمف أهرىمقا »

د أن إمم شم٘مدم يمام ـ ؾمػميـ اسمـ ذه٥م: همائدة ش إذى قمٜمف وأُمٞمٓمقا » سم٘مقًمف اعمرا

 داود أبق روى وىمد. ذًمؽ رم رواي٦م قمٜمده ًمٞمس أنف وذيمر،  قمٜمده ُمـ ومٝمام ىم٤مًمف. احلٚمؼ

ش اًمرأس طمٚمؼ إذى إُم٤مـم٦م: »ي٘مقل يم٤من أنف احلًـ قمـ صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مدش 2841»

 يٚمٓمخ أن اعمقًمقد رأس يفشمٜمز وهق،  اًمٓمح٤موى ضمٕمٗمر أبق ذيمره،  آظمر ُمٕمٜمك وحيتٛمؾ

،  إطم٤مدي٨م سمٕمض رم ذيمره شم٘مدم ُم٤م قمغم،  اجل٤مهٚمٞم٦م رم يٗمٕمٚمقٟمف يم٤مٟمقا  يمام سم٤مًمدم

 رم ذيمر ُمـ ظمٓم٠م قمغم آظمر دًمٞمؾ وم٤محلدي٨م وقمٚمٞمف،  هذا قم٘م٥م وي٠متك،  سمريدة يمحدي٨م

 سمام ذًمؽ سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ وىمدش ويًٛمك» سمدلش ويدُمكش: »3363» اعمت٘مدم ؾمٛمرة طمدي٨م

 .يمٗم٤مي٦م ومٞمف



 539 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   أطمٙم٤مم اعمقًمقد 

 .اًمّمٌك رأس سمف يٚمٓمخقن اجل٤مهٚمٞم٦م رم يم٤مٟمقا  اًمذى اًمدم اًم٦مإز هق وًمٞمس

 (3373) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء

 اظمويمود؟ والدة من األؽمبوع يبدأ متى

 قمدد قمغم أج٤مم ؾمٌٕم٦م اًم٤ًمسمع اًمٞمقم ذم اعم٘مّمقد اًمِمٕمر ًم٘مص سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمسائل

 .وٓده٤م يقم أول ُمـ إص٤مسمع

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .اخلٛمٞمس يقم ؾم٤مسمٕمٝم٤م ويٙمقن جلٛمٕم٦ما يقم اًمٌٜم٧م أتتٜم٤م :ايمسائل

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ( 11 :33: 35/   343/  واًمٜمقر اهلدى)

 ايمطػل؟ مويمد من أؽمبوع ضمساب يبدأ متى

 أول حي٥ًم ومٛمتك اًمٚمٞمؾ ذم ُمقًمقد زم وًمد ُمثالً  اًمٞمقم: يٕمٜمل حي٥ًم ُمتك :مداطمؾة

 يقم؟

 .اًمقىم٧م ذًمؽ إمم أج٤مم ؾمٌٕم٦م سمٕمد :ايمشقخ

 .اًمقىم٧م ٟمٗمس اًمٚمٞمؾ ذم: يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 (11 :53 :52/ 525/واًمٜمقر اهلدى)



 561   أطمٙم٤مم اعمقًمقد   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هبا؟ ايمترصف يموايمديه حيق هل يمؾؿويمود هُتدى ايمتي اهلدايا

 ضمديد سمٛمقًمقد أطمد رزق إذا أنف هٜم٤م اًمٕم٤مدة دمري: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :مداطمؾة

 ومٝمؾ ًمٚمٛمقًمقدة، ذهٌٞم٦م ىمٓمع مجٚمتٝم٤م ُمـ هداي٤م، ًمف أو هل٤م ىمدُم٧م ضمديدة ُمقًمقدة أو

 هل٤م؟ اعمٝمدى اًمذه٥م هبذا اًمتٍمف اعمقًمقدة قاًمديًم يٛمٙمـ

 يم٤من وإن ذًمؽ، ذم[ طمرج] ٓ سمف آٟمتٗم٤مع هق سم٤مًمتٍمف اعم٘مّمقد يم٤من إذا :ايمشقخ

سمف سمف اًمتحكم اعم٘مّمقد  .اعمٓمٝمرة اًمًٜم٦م ذم اًمزوم٤مف آداب: يمت٤ميب ذم قمٜمديمؿ ُمٕمروف ومجقا

 (11:19:12/ 5 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)



 اليفكة





 565 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٜمٗم٘م٦م 

 ايمدويمة ومبل من زمدهمعفا ايمزوج فمن يمؾزوصمة ايمـػؼة سمسؼط هل

 ذم اعمًٚمٛملم سمٕمض هتؿ يٕمٜمل وهل إؾمئٚم٦م سمٕمض يمذًمؽ قمٜمدٟم٤م ؿمٞمخ :مداطمؾة

ًمٞم٤م  .أؾمؽما

 .شمٗمْمؾ أؾمؽماًمٞم٤م، ذم :ايمشقخ

 قمغم سمٕمده٤م دم٥م ومٝمؾ ًمٚمزوضم٦م، اًمٜمٗم٘م٦م سمدومع اًمدوًم٦م شَمَٙمّٗمٚم٧م ومٚمق :مداطمؾة

 .سمٜمٗم٘م٦م زوضمٝم٤م شمٓم٤مًم٥م اًمزوضم٦م سم٠من قمٚمامً  اًمرضمؾ،

 .٘م٦مسمٜمٗم :ايمشقخ

ًمٞم٦م اًمدوًم٦م: يٕمٜمل ٟمٕمؿ، أي :مداطمؾة  قمٛمقُم٤ًم، إُمٝم٤مت أُمقال شمدومع هٜم٤مك إؾمؽما

 .اًمٌالد ظم٤مرج اًمرضمؾ ؾم٤مومر إذا وسم٤مٕظمص

 اًمدومع هذا يٕمتؼم ٓ وسم٤مًمت٤مزم يم٤مومرة، اًمدوًم٦م هذه أن ٟمٕمرومف اًمذي هق :ايمشقخ

ِ٘مٓم٤مً  ًْ  ؾفمِ  حت٧م يٕمٞمِمقا  أن ًمٚمٛمًٚمٛملم ٟمرى وٓ اًمٜمٗم٘م٦م، ُمـ زوضمٝم٤م قمغم اًمزوضم٦م حلؼ ُم

  أو سم٤مًمٜمٗم٘م٦م إظمذ وُذّل 
ٍ
 اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف سمف يقطمل ح٤م ًمٚمٛمًٚمؿ اًمٙم٤مومر ُمـ ُم٤م ًمٕمٓم٤مء

 .اعمٕمٓمٞم٦م هل اًمٕمٚمٞم٤م واًمٞمد شاًمًٗمغم اًمٞمد ُمـ ظمػم اًمٕمٚمٞم٤م اًمٞمد: »واًمًالم

ُمتف دم٤مه اًمرضمؾ قمغم وضمؾ قمز اهلل أوضمٌف ومام  أن سمٛمجرد يً٘مط ٓ اعمرأة قمغم ىمقا

 .اعمًٚمٛم٦م اًمزوضم٦م إمم اًمٜمٗم٘م٦م هبذه شمت٘مدم اًمٙم٤مومرة اًمدوًم٦م هذه

 خم٤مًمٗم٦م ُمـ ٟمتج٧م يمثػمة ضمزئٞم٤مت ُمـ ضمزئٞم٦م هذه أن سمف أؿمٕمر اًمذي واًمقاىمع 

 هذه ص٤مرت طمتك سم٤معمخ٤مًمٗم٦م، ُم٤ٌمٓهتؿ وقمدم قمٔمٞمؿ، ه٤مم ذقمل حلٙمؿ اعمًٚمٛملم

 .ُمٜمًٞم٤مً  ٟمًٞم٤مً  قمٜمدهؿ اعمخ٤مًمٗم٦م

 ُيٛمثؾ ٓ جمتٛمع ذم وطمٞم٤مهتؿ اًمٙمٗم٤مر، ؾمٞمٓمرة حت٧م إىم٤مُمتٝمؿ: سمذًمؽ وأقمٜمل 

 .وشم٘م٤مًمٞمدهؿ وقم٤مداهتؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ أظمالىمٝمؿ ذم اعمًٚمٛملم

 خم٤مًمٗم٤مت اإلىم٤مُم٦م هذه وراء ُمـ يؽمشم٥م أن ُمٙم٤من ذم اًمٌداه٦م ومٛمـ: وًمذًمؽ 

 اًمٔمؾ يًت٘مٞمؿ وهؾ: »ىمقهلؿ وهق أٓ اًم٘مديؿ اًمٕمريب اعمثؾ ذًمؽ إمم يِمػم يمام قمديدة،



 564   اًمٜمٗم٘م٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أن ضمداً  اًمٌداه٦م ومٛمـ ًمٚمنميٕم٦م خم٤مًمٗم٦م هل اإلىم٤مُم٦م أصؾ يم٤مٟم٧م وم٢مذاش أقمقج واًمٕمقد

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت ُم٤م ُمٜمٝم٤م قمديدة ُمٗم٤مؾمد ذًمؽ وراء ُمـ ؽمشم٥مي

 ( 11: 31: 29/   561/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمـاؾمز كػؼة

ؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن شُمًٛمك سمام اًمتنميٕم٤مت، عمجٛمققم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم أؾم٠مخؽ :ايمسمال  ذم اعمَُحٙمَّ

ة إردٟمٞم٦م، اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ  شمٚمتجئ اًمزوج ُمـ شمٖمْم٥م رضمؾ ُمـ ُمتزوضم٦م شمٙمقن اعمرأ

ٚم٦م، اًمٜمٗم٘م٦م دقمقى يًٛمقهن٤م دقمقى شمرومع إهؾ، سمٞم٧م ذم دمٚمس أهٚمٝم٤م، ًمٌٞم٧م  اعمَُٕمجَّ

 ديٜم٤مر ُمٞمتلم ومخًلم ُم٤مئ٦م: وشم٘مقل قمٚمٞمف شمٙمذب زوضمؽ، ي٠مظمذ يمؿ ي٠ًمخٝم٤م اًم٘م٤ميض

 اًمٜمٗم٘م٦م شم٠مظمذ أن هذا، هل٤م جيقز ومٝمؾ اًمٜمٗم٘م٦م، ُمٜمف شم٠مظمذ يم٤مُمٚم٦م ديٜم٤مر، صمامٟملم قمٚمٞمف يٗمرض

 أهٚمٝم٤م؟ سمٞم٧م ذم وهل اًمزوج ُمـ

 قمٚمٞمف ومالسمد سمٞمتٝم٤م، ُمـ أظمرضمٝم٤م هق يم٤من إن أُم٤م جيقز، ٓ ٤مؿمزةٟم يم٤مٟم٧م إذا :اجلواب

 .وؾمٕمٝم٤م إٓ ٟمٗم٤ًمً  اهلل يٙمٚمػ وٓ اؾمتٓم٤مقمتف، طمدود ذم ٟمٗم٘م٦م ُمـ

 زوضمٝم٤م سمٞم٧م ُمـ ظمرضم٧م هرسم٧م ٟم٤مؿمزة هل شمٙمقن أن سملم اًمتٗمريؼ جي٥م: يٕمٜمل 

 .ٟمٗم٘م٦م هل٤م ومٚمٞمس ُمٜمف، إذن سمدون

 

 : ..(52: 58/ 56/ واًمٜمقر اهلدى)
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 569 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمرد قمغم دقمقى حتريؿ اًمٓمالق 

 يمؾرضورة إال ايمطالق حتريم دفموة فمعم ايمرد

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

 ُمـ إًمٞمف أيمره طمالًٓ  أطمؾ وٓ اًمٜمٙم٤مح، ُمـ إًمٞمف أطم٥م طمالًٓ  اهلل أطمؾ ُم٤م»

 ُمقوقع.  شاًمٓمالق

 يمت٤مب ُمـ يمثػم هب٤م يٚمٝم٩م اًمتل إطم٤مدي٨م ُمـ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م [:اإلمام ومال]

 دم٤موسم٤مً ! ًميورة إٓ اًمٓمالق حتريؿ إمم اعمٞمؾ قمغم يٓمٌ٘مقن يٙم٤مدون ًمذيـا اًمٕمٍم: هذا

 وضمٝمٚمٝمؿ إيامهنؿ وٕمػ سم٥ًٌم يت٠مثرون اًمذيـ احلٙم٤مم سمٕمض رهم٤ٌمت ُمع ُمٜمٝمؿ

 وشمنميٕم٤مشمف، اإلؾمالُمل اًمديـ قمغم اًمٙمٗم٤مر يقضمٝمٝم٤م اًمتل سم٤محلٛمالت سم٢مؾمالُمٝمؿ

 اًمٓمالق ٘م٤معإي ُمـ متٜمع ىمقاٟملم أنٗمًٝمؿ قمٜمد ُمـ ومٞمنمقمقن اًمٓمالق، ُمٜمٝم٤م وظمّمقص٤مً 

 سمٕمض سم٠من قمٚمٛمٝمؿ ُمع ؾمٚمٓم٤من، ُمـ هب٤م اهلل أنزل ُم٤م اسمتدقمقه٤م وذوط سم٘مٞمقد إٓ

: شمٕم٤ممم ًم٘مقًمف ُمّمداىم٤مً  سمٞمٜمٝمؿ: اًمٓمالق شمنميع إمم ُمْمٓمرة رضمٕم٧م ىمد اًمٙم٤مومرة اًمدول

 إلطمدى إهن٤م شم٤مهللش. احلؼ أنف هلؿ يتٌلم طمتك أنٗمًٝمؿ وذم أوم٤مق ذم آي٤مشمٜم٤م ؾمٜمرهيؿ»

 وأن إي٤مهؿ، وشمْمٚمٞمٚمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٙمٗم٤مر سمت٠مثػم سمنميٕمتٝمؿ اعمًٚمٛملم سمٕمض يٙمٗمر أن اًمٙمؼم

 وه١مٓء ه١مٓء أؿمٌف ومام. أوئلؽ سمف يمٗمر سمام ًمّم٤محلٝمؿ اشم٤ٌمقم٤مً  وًمق ه١مٓء سمٕمض ي١مُمـ

 أىمرب أهيؿ اًمقؾمٞمٚم٦م رهبؿ إمم يٌتٖمقن يدقمقن اًمذيـ أوئلؽ»: ومٞمٝمؿ اهلل ىم٤مل سمٛمـ

  ! شحمذوراً  يم٤من رسمؽ قمذاب إن قمذاسمف وخي٤مومقن رمحتف ويرضمقن

 (416/ 9) اًمْمٕمٞمٗم٦م ًٚمًٚم٦ماًم)

  ايمطالق زمتحريم يرصح من فمعم ايمرد

 [:ىم٤مل أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روي]

  .ُمقوقع .شاًمٕمرش ًمف هيتز اًمٓمالق وم٢من شمٓمٚم٘مقا، وٓ شمزوضمقا »



 571   غم دقمقى حتريؿ اًمٓمالقاًمرد قم   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يٙم٤مدون اًمذيـ اخلٓم٤ٌمء ُمـ يمثػم سمف يٚمٝم٩م احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م [:اإلمام ومال]

 اًم٘مٞمقد يْمع سمٕمْمٝمؿو وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل أب٤مطمف اًمذي اًمٓمالق سمتحريؿ يٍمطمقن

 .اعمِمتٙمك اهلل وم٢ممم! اًمزوج اظمتٞم٤مر سمٛمحض وًمقيم٤من اًمٓمالق، وىمقع عمٜمع اًمٕمٛمٚمٞم٦م

 (.363/ 2) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)



 الطالم بيَة الزًاج





 575 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمزواج سمٜمٞم٦م اًمٓمالق 

 اظمسؾؿة نمغم من ايمطالق زمـقة ايمزواج

 أن ،اًمٙمٗمر سمالد ذم ًمٚمٕمٚمؿ ـمٚم٤ٌمً  ظمرج اًمذي اعمًٚمؿ ًمٚمٓم٤مًم٥م حيؼ هؾ :ايمسمال

ٟمٞم٦م ُمـ يتزوج  ومؽمة سمٕمد ٓمٚم٘مٝم٤مويُ  يؽميمٝم٤م أن قمغم وشم٠ميمٞمده شمٌٞمٞمتف سمٞم٤مت ٟمٗمًف وذم ،ٟمٍما

 ح٤م ٟمٗمًف وسملم سمٞمٜمف إُمر وًمٙمـ ،ذًمؽ قمغم  ُمًٌ٘م٤مً  ُمٕمٝم٤م آشمٗم٤مق دون ،وحمددة ُمٕمٞمٜم٦م

 اًمٗمتٜم٦م؟ ُمـ ٟمٗمًف قمغم ظمٌم

 أن هق ذًمؽ ذم واًم٥ًٌم ،اًمٞمقم يمت٤مسمٞم٦م يتزوج أن ؿم٤مسم٤مً  ٟمٜمّمح ٓ أوًٓ  :اجلواب

 سم٥ًٌم وشمًقء ،طمٞم٤مهتؿ شمٙمٗمٝمر سمٛمًٚمامت يتزوضمقن طمٞمٜمام ،ٚمؿاعمً اًمِم٤ٌمب ُمـ يمثػماً 

 وأبٞمٝم٤م أُمٝم٤م ُمـ أهٚمٝم٤م أظمالق ؾمقء ذًمؽ إمم يٜمْمؿ وىمد ،اعمًٚمٛم٦م اًمٌٜم٧م أظمالق ؾمقء

ٟمٞم٦م شمزوج إذا اعمًٚمؿ ي٘مقل ومامذا ،ذًمؽ آظمر إمم ،وأظمقاهت٤م وأظمٞمٝم٤م  أظمالىمٝم٤م ،سمٜمٍما

 ذيمر هل٤م ٜمخقةاًمو ًمٖمػمةا يم٤من إن ،ختتٚمػ وٟمخقهت٤م ،ذًمؽ وٟمحق ،وهمػمهت٤م وقم٤مداهت٤م

 .اعمًٚمٛملم ُمٕمنم ٟمحـ قمٜمدٟم٤م قمام مت٤مُم٤مً  ومتختٚمػ ،قمٜمدهؿ

 إسم٤مطم٦م ذم سمذًمؽ سيح ىمرآن يم٤من وإن ،اًمزواج هذا سمٛمثؾ ٟمٜمّمح ٓ :ًمذًمؽ 

 أقمزاء اعمًٚمٛملم يمقن طم٤مًم٦م ذم ،اًمٙمت٤مسمٞم٦م يتزوج أن ًمٚمٛمًٚمؿ اهلل أب٤مح إٟمام وًمٙمـ ،ذًمؽ

 .اًمدول هتؿىمق ختِمك ،دٟمٞم٤مهؿ  ذم ،أظمالىمٝمؿ ذم ،ديٜمٝمؿ ذم أىمقي٤مء

 اعمًٚمٛمقن يم٤من إول اًمزُمـ ذم ،زُمـ إمم زُمـ ُمـ ختتٚمػ اعم٠ًمخ٦م وًمذًمؽ 

 ومٞمٙمقن ،ويًتٕمٌدوهنؿ ويًؽمىمقهنؿ ُمٜمٝمؿ اعمئ٤مت ويًت٠مهون ،اًمٙمٗم٤مر جي٤مهدون

يـ ؾمٕم٤مدة ؾم٥ٌم ،وآظمرهتؿ دٟمٞم٤مهؿ ذم ؾمٕم٤مدهتؿ ؾم٥ٌم إي٤مهؿ اؾمتٕم٤ٌمدهؿ  اعمًت٠مَهِ

ؽَمَ واعمُ  ٌَديـ لمىمِّ ًْ  أؾمٞم٤مدهؿ ٕن وذًمؽ :وأظمرة اًمدٟمٞم٤م ذم ءؾمٕمدا يّمٌحقن ،واعمًتٕم

 وهؿ ،سمٕمض ُمع سمٕمْمٝمؿ سمالدهؿ ذم جيدوهن٤م ٓ ُمٕم٤مُمٚم٦م يٕم٤مُمٚمقهنؿ يم٤مٟمقا  اعمًٚمٛملم

 ُمـ ،أصح٤مسمف إمم يقضمٝمٝم٤م  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل يم٤من اًمتل اًمتٕمٚمٞمامت سم٥ًٌم :أطمرار

 ُم٤م آظمر إمم ...ششمٚمًٌقن مم٤م وأخًٌقهؿ،شم٠ميمٚمقن مم٤م أـمٕمٛمقهؿ :اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ذًمؽ

 .هذا ؾمقى أن أؾمتحي ٓ يمثػمة أطم٤مدي٨م ُمـ هٜم٤مًمؽ
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 ىمقًمف ذم ،سمٕمد ومٞمام وىمٕم٧م اًمتل ،احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم  اًمًالم قمٚمٞمف  اًمرؾمقل أؿم٤مر وىمد 

 إن  شسم٤مًمًالؾمؾ اجلٜم٦م إمم جيرون أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ إن» :اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم

 اًمذي ،إلؾمالما إمم ونرُّ جُيَ  اًمٙمٗم٤مر ُمـ -اًمٜمّم٤مرى ُمـ أي- أىمقام ُمـ ًمٞمٕمج٥م رسمؽ

 .اًمًالؾمؾ ذم اجلٜم٦م إمم هبؿ ي١مدي

 ُمـ اؾمتذًمقا  طمٞم٨م ذه٧ٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم واًمٕمزة اًم٘مقة ،مت٤مُم٤مً  ُمٕمٙمقؾم٦م اًم٘مْمٞم٦م اًمٞمقم 

 .اًمِمديد إؾمػ ُمع اًمقاىمع هق يمام ،اًمٜم٤مس أذل

ٟمٞم٦م شمزوج ؿم٤مسم٤مً  أن اومؽموٜم٤م وم٢مذا  ٟمٞم٦م هذه ومًتٌ٘مك ،هٜم٤م إمم هب٤م ضم٤مء صمؿ سمٜمٍما  اًمٜمٍما

 جيرف يم٤من يمام ،اإلؾمالُمل اًمتٞم٤مر جيرومٝم٤م ٓ وؾمقف شمؼمضمٝم٤م قمغمو ديٜمٝم٤م قمغم اًمٖم٤مًم٥م ذم

 ،إؾمالُمل آؾمؿ طمٞم٨م ُمـ هق اعمجتٛمع هذا ٕن :اإلؾمالم سمٓم٤مسمع ومٞمٓمٌٕمٝمؿ إهى

 .يمذًمؽ ًمٞمس واىمٕمف طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ

 ،ُمٜمٝم٤م اهلل ؿم٤مء ُم٤م إٓ اًمٞمقم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌٞمقت ذم ُمثالً  اعمقضمقد وم٤مًمتٕمري 

 .ذًمؽ ُمـ أومًد يٙمقن ورسمام أوروسم٤م ذم اعمقضمقد يم٤مًمتٕمري

ٟمٞم٦م اًمزوضم٦م هذه :وم٢مذاً    أو جيره٤م اًمذي اجلق دمد ٓ ؾمقف ،هب٤م ي٠ميت طمٞمٜمام اًمٜمٍما

 .......  اإلؾمالم إمم يًحٌٝم٤م

  ؟هل شمًحٌف أو: ةمداطمؾ

 .أوًٓ  هذا ،اًمٕمٙمس يٙمقن ىمد ىمٚم٧م يمام أو :ايمشقخ

 شمٚمؽ يٜمقي أن إمم سمح٤مضم٦م هق ومٚمٞمس ،زوضم٦م اًمِم٤ٌمب ه١مٓء ُمـ شمزوج إن :شماكقاً 

 ٟمٗمًف ًمٞمحّمـ ومٝمق ،ؾمٜمقات أرسمع هٜم٤مك اًمدراؾم٦م  ذم ُمثالً  ؾمٞمٌ٘مك أنف وهل ،ًمٜمٞم٦ما

ٟمٞم٦م يتزوج اًمزٟم٤م ذم شم٘مع أن وًمٞمٛمٜمٕمٝم٤م  ُم٤م إذا يٓمٚم٘مٝم٤م أن ٟمٗمًف ذم ويٜمقي ،هٜم٤مك ُمـ ٟمٍما

 .سمٚمده إمم اًمرضمقع قمغم قمزم

 سم٤مٓؿمؽماط صقرشمف يم٤من وإن اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح ٕن :شمنمع ٓ أوًٓ  اًمٜمٞم٦م هذه :ًمف ٟم٘مقل 

ة اًمرضمؾ اعمتٜم٤ميمحلم سملم اًمٚمٗمٔمل  يقم إمم طمرم ،اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم ٟمًخ ـمٌٕم٤م وهذا ،واعمرأ

 .اًم٘مٞم٤مُم٦م
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 ،سم٤مًمين٤مت إقمامل إٟمام» :اعمِمٝمقر احلدي٨م يتْمٛمٜمٝم٤م اًمتل اإلؾمالُمٞم٦م اًم٘م٤مقمدة سمؾ 

 سمٕمد يٓمٚم٘مٝم٤م أن يٜمقي وهق اُمرأة يتزوج أن وسملم اعمًٚمؿ سملم حتقل شٟمقى ُم٤م ًمٙمؾ وإٟمام

 ًمٙمـ ،إًمٞمٝم٤م يْمٓمر رضورة ذم أو ًمف وم٤مئدة اًمٜم٤مطمٞم٦م هذه ذم يم٤من ًمق هذا ،ؾمٜمقات أرسمع

ٟمٞم٦م يتزوج سمح٤مضم٦م ٟمٗمًف رأى ُم٤م إذا اًمِم٤مب هذا ذم رضورة ٓ طم٘مٞم٘م٦م  يٜمقي أن ،ٟمٍما

 ضمقاز ؾمٚمٗم٤مً  اًمنمع أقمٓم٤مه ىمد وهق اًمٜمٞم٦م هذه يٜمقي ح٤مذا هق فٕن :اًمًٞمئ٦م اًمٜمٞم٦م هذه

 .ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ هذا ،اًمرضمؾ يِم٤مء طمٞمٜمام اًمتٓمٚمٞمؼ

 ُمٚمزم أنف ذًمؽ ُمٕمٜمك ،ذقم٤مً  شم٠مثػم هل٤م ويم٤من ٟمقاه٤م إذا اًمٜمٞم٦م هذه :أظمرى ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ 

 يٙمقن إٟمام اًمٜمٞم٦م هذه يٕمٜمل ،اًمٜمٞم٦م هذه ٟمقى هق ح٤مذا وإٓ يٓمٚم٘مٝم٤م أن ؾمٜمقات أرسمع سمٕمد

 ذًمؽ ذم ُمٕمٜم٤م هق يم٤من وم٢من ،هل٤م شم٠مثػم ٓ أن ٟمٕمت٘مد ٟمحـ ،شم٠مثػم هل٤م يٙمقن ٓ وإٟمام شم٠مثػم هل٤م

 هذا عمثؾ -ٟمٔمـ يمام- شم٠مثػم هل٤م يم٤من وإن ،شم٠مثػم هل٤م ٞمسًم دام ُم٤م اًمٜمٞم٦م هذه يٜمقي ومٚمامذا

 سمٕمد ًمف سمدا ُم٤م إذا تٓمٚمٞمؼاًم طمري٦م ًمف أخٞمس ،سم٤مٕهمالل ٟمٗمًف ي٘مٞمد ح٤مذا ذٍ ومحٞمٜمئ ،اًم١ًمال

 .ؾمٜمقات أرسمع سمٕمد ُمش ؾمٜم٦م

ٟمٞم٦م اًمٗمت٤مة هذه اًمرضمؾ يتزوج ىمد يٕمٜمل   ُٓمس يد شمرد ٓ ومت٤مة وجيده٤م ،اًمٜمٍما

 إؾمالُمٞم٦م همػمة قمٜمده يم٤من إن ذئومحٞمٜم ،ج٤مزياعم سم٤معمٕمٜمك وًمٞمس احل٘مٞم٘مل سم٤معمٕمٜمك

 .ٟمٗمًف قمغم ومروٝم٤م اًمتل اعمدة ُميض ىمٌؾ شمٓمٚمٞم٘مٝم٤م إمم ؾمٞمْمٓمر

 يتزوج وإٟمام ،اًمٜمٞم٦م هذه هذا اًمِم٤مب يٜمقي أن ووٕم٤م وٓ ذقم٤م ٓ وم٤مئدة ٓ :إذاً  

 أو اًمنمقمٞم٦م اعمّمٚمح٦م وضمد إذا يٓمٚم٘مٝم٤م أن ًمف يٌٞمح اًمنمع أن قم٤مرف وهق اًمٗمت٤مة هذه

 .ٚم٘مٝم٤ميٓم أن آضمتامقمٞم٦م

 ًا،ٟم٤مدر وىمع هذا يم٤من وإن ُمرارا وىمع ي٘مع هذا ،ؾمٜمقات إرسمع هب٤م يتٛمتع وىمد 

 سمٕمد فأن ؾمٚمٗم٤م ٟمٗمًف رسمط ح٤مذا ذئومحٞمٜم ،اعمًٚمامت اًمزوضم٤مت ُمـ سمٙمثػم أطمًـ ومٞمجده٤م

 .اًم٘مٞمد هبذا ٟمٗمًف ي٘مٞمد ٓ أو اًم٘مٞمد هذا ُمـ ٟمٗمًف يٗمؽ ٓ ،ؾمٞمٓمٚم٘مٝم٤م ؾمٜمقات أرسمع

 ُمٕمف شمٕمقد أن وص٤محل٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م ،اعمرأة هذه ُمع قمالىمتف ذم ٟمٔمر دراؾمتف اٟمتٝم٧م وم٢مذا 

 ذم ؾمقاء ،شمّمٚمح ُم٤م هذه واهلل ٓ ،ظمػم ذًمؽ ٕن :هب٤م يٕمقد ذئومحٞمٜم ،اإلؾمالم سمالد إمم
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 ،ٓ ،واًمٜمّم٤مرى قمٜمد ُمقضمقد يمام اًمزواج ًمٞمس قمٜمدٟم٤م ،يٓمٚم٘مٝم٤م ؾم٥ٌم ُمـ أيمثر أو ؾم٥ٌم

 .سم٢مطم٤ًمن شمنيح أو سمٛمٕمروف وم٢مُم٤ًمك ُمرشم٤من اًمٓمالق

 أن إٓ أبك وم٢من ،يمت٤مسمٞم٦م ُمـ يتزوج أٓ ٟمٜمّمحف ؿم٤مب يوم٠م ،يمذًمؽ إُمر وم٢مذا 

 اًمًٜمقات شمٜمتٝمل أن سمٕمد يٓمٚم٘مٝم٤م سم٠منف ٟمٗمًف ي٘مٞمد ٓ :اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜمّمٞمح٦م شم٠ميت يتزوج

 ٓ وىمد اًمتٓمٚمٞمؼ يٌٓمئ وىمد اًمتٓمٚمٞمؼ يٕمجؾ وم٘مد ،ؿم٤مء ُمتك يٓمٚم٘مٝم٤م أن ًمف ٕن :اًمدراؾمٞم٦م

 .ُمٓمٚم٘م٤م يٓمٚمؼ

 (.. :33:53/   2/ واًمٜمقر اهلدى)

 واحلاصمة يمؾرضورة طالقايم زمـقة ايمزواج

 سمٕمث٦م ذم ُمٚمح٦م، ًميورة وذه٥م ،أُمريٙم٤م إمم ذه٥م رضمؾ: ؾم١مال إؾمح٤مق أبق

 ومٞمف، ًمف ظمٞم٤مر ٓ ُمْمٓمر ؾمٗمر ذم ذه٥م أو ذًمؽ، ٟمحق أو اعمًٚمٛملم ًمّم٤مًمح دراؾمٞم٦م

ة أتزوج أن زم جيقز هؾ: وم٘م٤مل يٗمتتـ، أن وخيِمك  ُمٕمٝم٤م أىميض: يٕمٜمل ُم١مىمت٤ًم، يم٤مومرة اُمرأ

 أـمٚم٘مٝم٤م؟ صمؿ ذًمؽ وٟمحق ًمزٟم٤ما ذم أىمع ٓ طمتك اًمٗمؽمة هذه

 هق اًم٘مْمٞم٦م، هذه ُمـ ضمداً  أن٤م أتٕمج٥م اًمٗمروٞم٦م، هذه يٗمؽمض هق وح٤مذا :ايمشقخ

 .يتزوضمٝم٤م

 .ٟمٕمؿ شمزوضمٝم٤م :مداطمؾة

 وإٓ هب٤م وم٤مطمتٗمظ إبد إمم ُمٕمف شمٌ٘مك أن أقمجٌف ،أقمجٌتف وم٢من ،ومٚمٞمتزوضمٝم٤م :ايمشقخ

  ؾمٜمتلم؟ عمدة زوضمٝم٤مأت أن٤م: ٟمٗمًف ذم ي٘مقل وح٤مذا اًمٗمروٞم٦م، هذه يٗمؽمض ح٤مذا ـمٚم٘مٝم٤م،

 سم٠من يٕمٚمؿ ٓ اعمًٚمؿ هذا يم٤من ًمق ومٞمام ؾمٚمٞمامً  شمٗمٙمػماً  يٕمتؼم أن ممٙمـ اًمتٗمٙمػم هذا

 ،اًمزُم٤من آظمر ديم٤مشمرة ُمـ يمثػم يدٟمدن يمام ًمٞمس وأنف ُم٤ٌمح، اإلؾمالم ذم اًمٓمالق

: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل: ي٘مقًمقن طمٞمٜمام اإلؾمالم، ُمٗم٤مظمر ُمـ ًمٞمس سمام ويٗمخرون

 ش.اًمٓمالق هللا إمم احلالل أبٖمض»
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 صحٞمح وٓ اعمٕمٜمك حصحٞم همػم احلدي٨م هذا أن يٕمٚمؿ اعمًٚمؿ هذا يم٤من وم٢مذا 

ٟمٞم٦م اًمٙم٤مومرة هذه ومٚمٞمتزوج ُمٗمتقح، واًم٤ٌمب أُم٤مُمف اًمٓمالق أن ويٕمٚمؿ اعمٌٜمك،  أو اًمٜمٍما

 يًتّمحٌٝم٤م أن ًمف سمدا إن صمؿ اًمٖمرسمٞم٦م، اًمٌالد شمٚمؽ ذم قم٤مش ُم٤م ُمٕمٝم٤م وًمٞمٕمش اًمٞمٝمقدي٦م،

 أبداً  اخل٤مـمرة هلذه داقمل هٜم٤مك ومام ؾمٌٞمٚمٝم٤م، أظمغم وإٓ سمٕمد اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد إمم ُمٕمف

 اإلجي٤مب ذًمؽ ذم يِمؽمـمقن اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح يم٤من وإن اعمتٕم٦م، ٟمٙم٤مح إمم شمرؾمؾ هل اًمتل

 هذه ُمثؾ ي٠ًمخقا  طمتك إؿمٙم٤مل ومٞمف ومام ٟمٗمًف، ذم ذًمؽ ـمقى إٟمام وهذا واًم٘مٌقل،

 .إُمر  واٟمتٝمك يتزوضمٝم٤م اًم١ًمال،

 ومتّمػم ومؽمضمع ُمٕمل، ارضمٕمل: هل٤م أىمقل أهن٤م أظمِمك: ي٘مقل ٟمٗمًف هق ًمٙمـ :ؽممال

 .رأؾمف قمغم اًمٌٞم٧م شم٘مٚم٥م إومم

 هب٤م، يٕمقد أن ًمف سمدا قمٜمٝم٤م، اجلقاب ؾمٌؼ أن٧م سمتجٞمٌٝم٤م قمؿ اًمكمِّ  اًمّمقرة :ايمشقخ

 .وـمٚم٘مٝم٤م اعمِمٙمٚم٦م واٟمتٝم٧م اًمًالُم٦م ُمع اًم٘مٞم٤مُم٦م، قمٚمٞمف ؾمت٘مقم ًمٙمـ

 سمٜم٧م ُمـ ًمزواجا قمغم اسمٜمف أضمؼم رضمالً  أن إؿم٘مر قمٛمر أظمقٟم٤م ؾم١مال ضم٤مء :مداطمؾة

 اهلل شمقرم ُم٤م ومٌٕمد قمٜمف، رايض هق ُم٤م ٟمٞمتف ذم اإلضم٤ٌمر وهذا صم٤مٟمٞم٦م، واطمدة أي أو قمٛمف

 ومٝمؾ ـمٚم٘مٝم٤م، وومٕمالً  يٓمٚم٘مٝم٤م، واًمده يٛمقت ُم٤م سمٕمد ٟم٤موي يم٤من ٟمٞمتف وذم ـمٚم٘مٝم٤م، واًمده

 اعمج٤مل؟ هذا ذم شمدظمؾ هذه

 .سمٓمؾ ٓ أظم٤مك ُمٙمره ٕنف شمدظمؾ، ُم٤م ٓ، :ايمشقخ

 صحٞمح؟ زواضمف :مداطمؾة

 ًمٙمـ اإلٟم٤ًمن، قمٚمٞمٝم٤م حي٤مؾم٥م ٓ شمٕمٚمـ مل إذا أظمل ي٤م اًمٜمٞم٦م ٕن ٟمٕمؿ، :قخايمش

 .اًمًامء ُمـ ًمٞم٧ًم

 قمٜمٝم٤م ٟمٗمًف سف وسمٕمديـ محراء، ًمٞمٚم٦م يٕمٛمٚمٝم٤م اًمٚمٞمٚم٦م أنف ـمقيالً  ومٙمر واطمد: يٕمٜمل 

 طمًـ هذا ًمٙمـ قمٜمف، ذًمؽ سف اإلؾمالم ين ُمـ هذا ،ُم٤م ُٕمرٍ  أو قمٜمٝم٤م سف أو

 قمروم٧م اعمٕم٤ميص، هذه ُمثؾ ذم يٗمٙمر أن ُمـ رهومٙم حيٗمظ إطمًـ ُمـ إًمٞمف، سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .يمٞمػ



 578   اًمزواج سمٜمٞم٦م اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اهلل إن» :ُمًٚمؿ ذم اًمّمحٞمح احلدي٨م ذم اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ ُم٠مظمقذ ومٝمذا 

 شمٙمٚمؿ ُم٤م دام ُم٤م: يٕمٜمل شسمف شمٕمٛمؾ أو شمتٙمٚمؿ مل ُم٤م أنٗمًٝم٤م سمف طمدصم٧م ُم٤م أُمتل قمـ زم دم٤موز

 .رء قمٚمٞمف ومٚمٞمس ُمٙمره وهق ؾمٞمام وٓ ،سم٤معمقوقع

 فمٚمامً  هذا يٙمقن أخٞمس :ًمٚمزواج سم٤مًمٜم٦ًٌم إؾمح٤مق أيب أظمٞمٜم٤م ًم١ًمال شمٕم٘مٞم٤ٌمً  :مداطمؾة

 أخٞمس اًمٓمالق قمغم وأس ُمًٚمٛم٦م، ًمف ُمٓمٞمٕم٦م ُمًٚمٛم٦م وأصٌح٧م اًمتزُم٧م إذا ًمٚمٛمرأة

 فمٚماًم؟ هذا يٙمقن

 أنف إلٟم٤ًمنًم سمدا ًمق فمٚمؿ، يٕمٜمل ًمٞمس ُمٚمٖمقم، يمالم هذا فمٚمؿ، هذا ًمٞمس :اجلواب

 فمٚمؿ هذا ومٓمٚم٘مٝم٤م، ُمٜمٝم٤م، أمجؾ ةومت٤م إمم شمتقق ٟمٗمًف ٕنف :اًمّم٤مئٛم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م زوضمتف يٓمٚمؼ

 وشمٔمٜمف؟ حتًٌف ومٞمام هل٤م

 .ذًمؽ أرى :مداطمؾة

 دًمٞمٚمؽ؟ ُم٤م ذًمؽ؟ شمرى :ايمشقخ

 .. دون اًمرضمؾ حيدده اًمٓمالق: يٕمٜمل :مداطمؾة

ضَم٤مُل ▬و ،شسم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام» أبدًا، :ايمشقخ اُُمقنَ  اًمرِّ  قَمغَم  ىَمقَّ

 
ِ
٤مء ًَ  .هذا قمٚمٞمؽ خيٗمك يمٞمػ ،♂اًمٜمِّ

 ومٜمزل ـمٚم٘مٝم٤م، ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وأن طمٗمّم٦م، طمدي٨م سمٚمٖمؽ ىمد أو ْٖم٧َم سُمٚمِّ  ىمد ًمٕمٚمؽ 

 أظمٚمص اُمرأة كدّ سمِ . شىمقاُم٦م ُم٦مصقا  وم٢مهن٤م طمٗمّم٦م راضمع»: ىم٤مل ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمغم ضمؼميؾ

 ـمالق أن ؿمؽ ٓ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ـمٚم٘مٝم٤م ذًمؽ ُمع ىمقاُم٦م، صقاُم٦م هذه، ُمـ

 ،ٛم٦ميمٚم شم٘مقل صمقرهت٤م ذم اُمرأة ىمد ٟمٗمًف، وسملم سمٞمٜمف ؾم٥ٌم ومٞمف هٜم٤مك يٙمقن ىمد اًمرؾمقل

 .اًمًٜم٦م ذم ضمداً  همري٥م ذًمؽ ُمـ رء ضم٤مء وىمد

: شم٘مقل زوضمٝم٤م قمـ قمٜمف ٤مٟمفروٞم يم٤مٟم٧م إذا يم٤مٟم٧م أنف قم٤مئِم٦م اًمًٞمدة طمدي٨م: ُمثالً  

 همػمات ُمـ أؾمٚمقب: يٕمٜمل ،شإسمراهٞمؿ ورب» هم٤مو٦ٌم يمٜم٧م إذا أُم٤م ،شحمٛمد ورب ٓ»

 .اًمٜم٤ًمء
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 اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل زوضم٦م صٗمٞم٦م قمـ شهيقدي٦م إٓ هل إنْ »: ُمثالً  يمذًمؽ 

 ذم هل ًمٙمـ ومٞمٓمٚم٘مٝم٤م، رضمؾ ىمٚم٥م دمرح يمٚمٛم٦م اًمّم٤محل٦م اعمرأة ُمـ يّمدر أن ومٛمٛمٙمـ

 ش.ىمقاُم٦م صقاُم٦م وم٢مهن٤م راضمٕمٝم٤م» ذًمؽ، قمغم دًمٞمؾ احلدي٨م ومٝمذا هل، ُم٤م ٟمٕمؿ مجٚمتٝم٤م

 ُمـ ،اًمٜم٤ًمء أنّم٤مر طمقًمف يدٟمدن يمام اًمٓمالق ُمقوقع ذم إُمر ًمٞمس :ًمذًمؽ 

 اًمٜم٤ًمء شمٔمٚمٛمقن أنتق أن ،اإلؾمالم قمغم اًمتٌِمػمي٦م اًمٖمرسمٞم٦م سم٤مهلجامت اعمت٠مثريـ اعمًٚمٛملم

 صح ُم٤م إطم٤مدي٨م هذه ُمـ يٜمٌِمقا  وىمٕمدوا طم٘مٞم٘م٦م، اعمًٚمٛملم ُمـ يمثػم ت٠مثري إًمخ، وو

 .اًمٜم٤ًمئل إورويب اًمٕم٘مؾ ،إورويب اًمٕم٘مؾ إمم ي٘مؽمسمقا  طمتك يّمح، مل وُم٤م ُمٜمٝم٤م

 إُمر وصؾ أنف شمٕمٚمٛمقن وًمٕمٚمٙمؿ اعم٤ٌمح، اًمٓمالق دائرة ُمـ وٞم٘مقا  أهنؿ :اعمٝمؿ 

 .اًمزوج سمٞمد وًمٞمس اًم٘م٤ميض، سمٞمد اًمٓمالق أن اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ سمٕمض ذم

 ذقم٤ًم؟ ظمٓم٠م هذا وهؾ :مداطمؾة

 سملم اعمقضمقدة اًمٕمالىم٦م هل ُم٤م ،اًم٘م٤ميض يدريف ُم٤م وإٓ اخلٓم٠م، يمؾ :ايمشقخ

 .سم٤مهلل أقمقذ وزوضمف، اعمرء سملم يٗمًدوا طمتك ،اًمزوضملم

 سملم ُم٤م ـسمقاـم دظم٤مئؾ ذم يدظمؾ أن ًمف أجـ ُمـ ،سم٤مًمٕمدل حيٙمؿ أن ُمثالً  أرد ًمق

 .اًمزوضملم

 واًمنموط، اًم٘مٞمقد شمٚمؽ ومٞمف ًمٞمس -ؿمؽ سمال- اإلؾمالم ذم اًمٓمالق :أظمل ي٤م اعمٝمؿ 

 ارشم٤مح اًمتل زوضمتف يٓمٚمؼ ،وم٤مؾم٘م٤مً  يم٤من ُمٝمام ،ضم٤مئراً  يم٤من ُمٝمام إٟم٤ًمٟم٤مً  أتّمقر ٓ أن٤م صمؿ

 .ًم٥ًٌم إٓ ُمٜمٝم٤م،

ُم٤ًم، يٙمقن ىمد اًم٥ًٌم هذا: أىمقل أن٤م ًمٙمـ   ٛمتعيت أن يريد ٕنف يٓمٚم٘مٝم٤م هق ُمثالً  طمرا

 واوح هذا احلرام، إمم احلالل ُمـ يٜمت٘مؾ ـمٌٕم٤مً  ومٝمذا ي٘مقًمقن، يمام اهلقى سمٌٜم٤مت

 .اًمٌٓمالن

ة يتزوج أن يريد هق: آٟمٗم٤مً  ُمثالً  ًمؽ رضسم٧م ًمٙمـ   ُمـ ؿم٤مء ُم٤م متتع مجٞمٚم٦م، اُمرأ

 وذم ٟمٗمًف ذم قمٛمٚمف يٕمٛمؾ اًمتقىم٤من سمدأ صمؿ ُمٜمٝم٤م، طم٤مضمتف وأظمذ قمٜمده سم٤مًمتل اًمتٛمتع

 .ذًمؽ يٗمٕمؾ أن  ًمف سم٠مظمرى، يتزوج أن ومٓمٚم٥م ،ىمفؿمق طمرارة يٓمٗمئ أن وم٠مراد ،صدره
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 ،إومم وروٞم٧م ،اعمرأتلم سملم أو اًمٌٜمتلم سملم جيٛمع أن يًتٓمٞمع يم٤من إذا ًمٙمـ 

 ًَمُٙمؿْ  ـَم٤مَب  َُم٤م وَم٤مٟمِٙمُحقا ▬: اًم٘مرآين ٚمٜمصًم حت٘مٞمؼ ومٞمف وهذا أومم، ؿمؽ سمال يٙمقن ومٝمذا

ـَ    ُِم
ِ
٤مء ًَ  .[5:اًمٜم٤ًمء♂ ]َوُرسَم٤معَ  َوصُمالَث  َُمثْٜمَك اًمٜمِّ

 هذا ذم ضمداً  صٕم٥م اًمزوضمتلم سملم اجلٛمع ضمدًا، صٕم٥م اًمزُم٤من هذا ذم ذاه ًمٙمـ 

 أطمد ُمـ ُمٜمٗمردة شمٙمقن وىمد اًمزوضملم، سملم ُمِمؽميم٦م شمٙمقن ىمد واًمّمٕمقسم٦م اًمزُم٤من،

 اًمزوضمتلم سملم مجٕم٧م وإذا ،ص٤محل٤مً  رضمالً  شمٙمقن ىمد وم٠من٧م إنثك، أو اًمذيمر اًمزوضملم

 قمغم شم٤ًمقمدك ٓ طمدامه٤مإ ًمٙمـ سم٤مًمنمع، ُمٕمروف هق يمام سم٤مًمٕمدل وشم٘مًؿ سمٞمٜمٝمام حتٙمؿ

 اًمزوضم٦م أهؾ أظمالق  ًمٗم٤ًمد اعمجتٛمع، أظمالق ًمٗم٤ًمد :احلديث٦م أو اًم٘مديٛم٦م إُم٤م ذًمؽ،

 .إظمرى أو إومم

 ٓ أن٤م ،اًمتٕمدد إسم٤مطم٦م ذم اإلؾمالُمٞم٦م اًمنميٕم٦م ساطم٦م ُمـ اًمرهمؿ قمغم :وًمذًمؽ 

 .اًمث٤مين ًمٚمزواج شم٘مع اًمتل ًمٚمٛمِم٤ميمؾ :سم٤مًمزواج اًمٞمقم أنّمح

 أن عمًٚمؿ أنّمح ٓ ،اعم٘مٞمدات اعمخٞمالت ُمـ واًم٤ًٌمق قاًمًٞم٤م ذم اًمٙمالم ـمٌٕم٤مً  

 .اًمقاىمع ُمراقم٤مة سم٤مب ُمـ ٓ اًمنمع، سم٤مب ُمـ ًميورة، إٓ زوضمتف قمغم يتزوج

  (.. :39 :55/ 56/ واًمٜمقر اهلدى)



  الطالم يف اإلشواد
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 ايمطالق صحة دم رشط اإلؾمفاد هل

 هؾ :وهق إًمٞمٝم٤م، ىم٧مرَّ ٓمَ شمَ  اًمتل اًمٓمالق سمٛم٠ًمخ٦م أجْم٤مً  قمالىم٦م ًمف ؾم١مال :ايمسمال

 اًمٓمالق؟ ًمّمح٦م ذط اإلؿمٝم٤مد

 صمؿ حمرم، اًمٌدقمل اًمٓمالق أن :اًمٕمٚمامء قمٜمد ىم٤مقمدة هٜم٤مك ٕن ٟمٕمؿ، :اجلواب

 ذ؟ٗمُ ٜمْ يَ  ٓ أم ذٗمُ ٜمْ يَ  هؾ ،اًمرضمؾ أوىمٕمف إذا ومٞمام ي٘مع اًمٌدقمل اًمٓمالق هؾ اظمتٚمٗمقا 

 هق وهذا يٜمٗمذ، ٓ: ي٘مقل ُمـ وُمٜمٝمؿ يٜمٗمذ، ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ: ًمٚمٕمٚمامء ىمقٓن

 ذم أطمدث ُمـ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ي٘مع، ٓ اًمٌدقمل اًمٓمالق أن إصؾ

 .ص٤مطمٌف قمغم ُمردود: أي  شرد ومٝمق ُمٜمف ًمٞمس ُم٤م هذا أُمرٟم٤م

 شداود أيب ؾمٜمـ» ذم طمّملم سمـ قمٛمران طمدي٨م وشمذيمرٟم٤م اًم٘م٤مقمدة، هذه قمرومٜم٤م وم٢مذا 

 . سًمدقمٞم٤مً  ـمالىم٤م إؿمٝم٤مد سمٖمػم اًمٓمالق يٙمقن طمٞمٜمئذٍ  اإلؿمٝم٤مد، اًمٓمالق ذم اًمًٜم٦م أن

 هق ًمٚمٜمٙم٤مح ًمٚمٌٜم٤مء، سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٓمالق أن ذم قم٤مىمؾ يرشم٤مب ٓ أنف هذا إمم يْم٤مف

 ـم٤مئٚم٦م أُمقآً  قمٚمٞمٝم٤م يٜمٗمؼ داراً  يٌٜمل ،هيدُمٝم٤م صمؿ داراً  يٌٜمل وم٢مٟم٤ًمن ًمٚمدار سم٤مًمٜم٦ًٌم يم٤مهلدم

 اهلدم هن٤مر، ُمـ سم٤ًمقم٦م هدُمٝم٤م هدُمٝم٤م أراد ُم٤م إذا صمؿ وشمٙم٤مًمٞمػ، قمديدة، وأوىم٤مت

 .ضمداً  ويمثػمة يمثػمة ضمٝمقد إلٟم٤ًمنًم يْمٞمع ٕنف اًمٌٜم٤مء، ُمـ أصٕم٥م

 أهة إلىم٤مُم٦م إؾم٤مس يْمع وم٢مٟمام اعمًٚمؿ يتزوج طمٞمٜمام ًمألهة، سمٜم٤مءٌ  هق اًمٜمٙم٤مح 

 ش.قمدل وؿم٤مهدي سمقزم إٓ ٟمٙم٤مح ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل ىمقل يٕمٚمؿ ومٙمٚمٜم٤م ُمًٚمٛم٦م،

 سمٜم٤مؤه، وهق ذقمٞم٤ًم، ٟمٙم٤مطم٤مً  يٕمتؼم ومال اًمٕمدول ِمٝمقداًم ومٞمف يتح٘مؼ مل ٟمٙم٤مح وم٠مي 

 .ًمٚمٌٜم٤مء سم٤مًمٜم٦ًٌم يم٤مهلدم ومٝمق اًمٜمٙم٤مح هذا ُمـ أظمٓمر إٟمف ٤مىمٚمٜم اًمذي وم٤مًمٓمالق

  ًُم٤م إٟم٤ًمٟم٤م أن ذًمؽ وُمٕمٜمك اإلؿمٝم٤مد، ومٞمف يِمؽمط أن ي١ميد اًمًٚمٞمؿ واًمٜمٔمر اًمٕم٘مؾ 

َ  وَم٢ِمنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬: وضمؾ قمز ىم٤مل يمام وقمزم ىمرر ♂ قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ

 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ًمف وعو اًمٓمالق هذا وًمٙمـ اًمٓمالق، قمغم قمزم .[227:اًمٌ٘مرة]

 اًمٓمالق ٕن اًمٓمالق، هذا وىمقع عمٜمع يم٤مًمٕمرىمٚم٦م اًمقاىمع ذم هل اًمنموط وهذه ذوـم٤ًم،
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 احلٙمٞمؿ اًمِم٤مرع ومٙم٠من اإلؿمٝم٤مد، اًمًٜم٦م نإ وم٘م٤مل إهة، هدم ورائف ُمـ يؽمشم٥م ىمٚمٜم٤م يمام

 إذا يمام سم٤مًمِم٤مهديـ، وم٠مت شمٜمٗمٞمذه وأردت اًمٓمالق قمغم قمزُم٧م ًمق: ًمٚمٛمٓمٚمؼ ي٘مقل

 هق هذا ًمؽ، ٟمٙم٤مح ومال وإٓ سم٤مًمِم٤مهديـ، وأت اًمقزم ذنإ ذومخ شمٜمٙمح أن أردت

 .اًم١ًمال ذاك قمـ اجلقاب

 ايمطالق فمعم اإلؾمفاد

 ؟ٓ أم اًمٓمالق قمغم يِمٝمد أن جي٥م هؾ ـمٚمؼ رضمؾ إذا :مداطمؾة

 .سمد ٓ :ايمشقخ

 ؟يِمٝمد هؾ زوضمتف يرضمع أن أراد إذاو :مداطمؾة

 .سمد ٓ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .دسم ٓ إُمريـ ُمـ يمؾ ذم :ايمشقخ

 (11 :38 :11/ 664/واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمطالق فمعم اإلؾمفاد

 اًمٓمالق؟ ي٘مع ومٝمؾ ـمالىمف، قمغم يِمٝمد ومل ـمٚمؼ رضمؾ :مداطمؾة

 .ُيِمٝمد طمتك ٘م٤مً ٕمٚمَ ُمُ  يٌ٘مك :ايمشقخ

 (11 :16 :42/ 421/واًمٜمقر اهلدى) 

 ؾمفود زمدون ايمطالق 

 ي٘مع؟ ٓ ؿمٝمقد سمدون اًمرضمؾ ـمٚمؼ إذا :مداطمؾة

 .اًمًٜم٦م ظمالف :ايمشقخ
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 .يِمٝمد أن ٓإ :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 اإلؿمٝم٤مد؟ قمٜمد اًمٓمالق وىمع إج٤مم صمالصم٦م سمٕمد أؿمٝمد إذا يٕمٜمل :مداطمؾة

ر دًمٞمؾ واإلؿمٝم٤مد قمٚمٞمف، ُمٍماً  سم٘مل إذا :ايمشقخ  .اإلسا

 ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ هق ُم٤م :مداطمؾة

 ...اًمًٜم٦م :ايمشقخ

 اًمنمـمٞم٦م؟ احلدي٨م ذم اًمًٜم٦م يمٚمٛم٦م ُمـ يٗمٝمؿ هؾ شمٕمٜمل، اًمنمـمٞم٦م اًمًٜم٦م :مداطمؾة

 وًمٞمس ،شُمٜمل ومٚمٞمس ؾمٜمتل قمـ رهم٥م ومٛمـ» سمٛمٕمٜمك، اًمًٜم٦م ٕن :ـمٌٕم٤مً  :يمشقخا

 اًمٗمريْم٦م؟ دون سمٛمٕمٜمك اًمًٜم٦م

 اًمٓمالق؟ ًمٗمظ شم٤مريخ ُمـ أم ،اإلؿمٝم٤مد شم٤مريخ ُمـ اًمٕمدة شمٕمتؼم وُمتك :مداطمؾة

 .اإلؿمٝم٤مد... :ايمشقخ

  (11 :48: 37/ 412/ واًمٜمقر اهلدى) 

  (11 :49: 19/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 ؾمفود زمغغم ايمطالق ضمؽم

 سمدقمل؟ ؿمٝمقد سمٖمػم اًمٓمالق :ايمسمال

 ؟ؿمٝمقد :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

م ،اًمنمع ظمالف هق سمدقمل؟ يمٞمػ :ايمشقخ  .طمرا

 اًمنمع؟ ظمالف احل٤مئض وـمالق :مداطمؾة

 .طمرام ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ
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 ـمٝمره٤م؟ ذم ضمقُمٕم٧م اًمتل اعمرأة وـمالق :مداطمؾة

 .يمذًمؽ :ايمشقخ

 ومٞمف، ضمقُمٕم٧م ـمٝمر ذم اًمتل اعمرأة وـمالق احل٤مئض ـمالق أوىمٕمتؿ يمٞمػ :مداطمؾة

 .اًمِمٝمقد وضمقد ًمٕمدم ًمٚمِمٝمقد،.. اًمٌدقمل ـمالق شمقىمٕمقا  ومل

 .دًمٞمؾ ًمقضمقد :ايمشقخ

 .اعمِمٝمقد همػم ـمالق سمدقمل، اًمٓمالق هذا أن يٗمٞمد هذا اًمدًمٞمؾ :مداطمؾة

 يمذًمؽ؟ أخٞمس اًمًٜم٦م ُمٗمٝمقم ُمـ هب٤م أتٞم٧م أن٧م سمدقمل سمس ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ومٛمـ ؿم٤مهديـ، يِمٝمد أن يٓمٚمؼ عمـ ًمًٜم٦ما اًمًٜم٦م، قمٜمد ٟم٘مػ أن ومٜمحـ :ايمشقخ

 .ظم٤مًمػ وم٘مد اًمًٜم٦م ظم٤مًمػ

ةًم اًمٓمالق يقضم٥م واًم٘مرآن :مداطمؾة  قمدهت٤م؟ ُمًت٘مٌٚم٦م ٚمٛمرأ

 طم٤مئض، وهل ـمٚم٘مٝم٤م أنف ومٞمف اًمذي ،قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم ضم٤مء هذا :ايمشقخ

 .احل٤مئض سمٓمالق ُمٚمحؼ ومٝمذا قمٚمٞمف، وٟمٗمذت

 .ومٞمف ضمقُمٕم٧م ـمٝمر ذم اًمذي سم٤مًمٓمالق :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .اًمٕمدة ُمًت٘مٌٚم٦م همػم ٕهن٤م :طمؾةمدا

 .ضم٤مء قمٛمر اسمـ طمدي٨م ذم يمٚمف :ايمشقخ

 .واطمدة وم٤مًمٕمٚم٦م :مداطمؾة

  (11 :32: 45/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

  (11 :32: 32/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

  (11 :35: 11/ 412/ واًمٜمقر اهلدى)

 (11 :16 :28/ 421/واًمٜمقر اهلدى)  



 الثالث بلفظ الطالم
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 شمالث زمؾػظ ايمطالق

 اُمرأتف ـمٚمؼ إٟمف: وم٘م٤مل رضمؾ ومج٤مءه قم٤ٌمس اسمـ قمٜمد ضمٚم٧ًم: »ىم٤مل جم٤مهد قمـ»

 صمؿ إمحقىم٦م ومػميم٥م أطمديمؿ يٜمٓمٚمؼ: ىم٤مل صمؿ إًمٞمف راده٤م أنف فمٜمٜم٧م طمتك ومًٙم٧م صمالصم٤م

،  اهلل شمتؼ مل وإٟمؽش خمرضم٤مً  ًمف جيٕمؾ اهلل يتؼ وُمـ: »ىم٤مل اهلل وإن. قم٤ٌمس اسمـ ي٤م: ي٘مقل

 .خمرضم٤م ًمؽ أضمد ومٚمؿ

 .صحٞمحش.256 ـ 2/253» داود أبق رواهش اُمرأتؽ ُمٜمؽ وم٤ٌمٟم٧م رسمؽ قمّمٞم٧م

 إذا: »قم٤ٌمس اسمـ قمـ قمٙمرُم٦م قمـ أجقب قمـ زيد سمـ مح٤مد وروى: »داود أبق ىم٤مل

 ش.واطمدة ومٝمك،  واطمد سمٗمؿش صمالصم٤م ـم٤مًمؼ أن٧م» ىم٤مل

، قم٤ٌمس يذيمراسمـ مل،  ىمقًمف هذا قمٙمرُم٦م قمـ أجقب قمـ إسمراهٞمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ورواه

 ش.قمٙمرُم٦م ىمقل وضمٕمٚمف

 زوضمٝم٤م ُمـ شمٌلم اًمثالث اًمٓمالق أن هق قم٤ٌمس اسمـ وىمقل: »داود أبق ىم٤مل صمؿ

 ظمؼم ُمثؾ هذا،  همػمه زوضم٤م شمٜمٙمح طمتك ًمف حتؾ ٓ،  هب٤م ُمدظمقل وهمػم هب٤م ُمدظمقٓ

 .قمٜمف رضمع إٟمف صمؿ،  ومٞمف ىم٤مل اًمٍمف

 ش.قم٤ٌمس اسمـ يٕمٜمك

 ٓسمـ ىم٤مل اًمّمٝم٤ٌمء أب٤م أن: »ـم٤موس قمـ اًمّمحٞمح سم٢مؾمٜم٤مده داود أبق ؾم٤مق صمؿ

،  سمٙمر وأبك،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك قمٝمد قمغم واطمدة دمٕمؾ اًمثالث يم٤مٟم٧م إٟمام أتٕمٚمؿ: قم٤ٌمس

 ش.ٟمٕمؿ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل قمٛمر؟ إُم٤مرة ُمـ وصمالصم٤م

 .وهمػمهؿ وأمحد واًمٜم٤ًمئكش صحٞمحف» رم ُمًٚمؿ وأظمرضمف

 اعم٠ًمخ٦م هذه رم ًمف يم٤من قمٜمف اهلل رى قم٤ٌمس اسمـ أن داود أبك يمالم وظمالص٦م

 ي٘مقل ومٙم٤من،  ىمقٓن فاًمٍم ُم٠ًمخ٦م رم ًمف يم٤من يمام،  ىمقٓن صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق وهك

 سمٚمٖمف صمؿ،  ٟم٘مدا سم٤مًمديٜم٤مريـ واًمديٜم٤مر،  سم٤مًمدرمهلم اًمدرهؿ سف سمجقاز إُمر أول رم
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: ىمقٓن اعم٠ًمخ٦م هذه رم ًمف يم٤من ومٙمذًمؽ،  سم٤مًمٜمٝمك وأظمذ،  ىمقًمف ومؽمك،  قمٜمف ملسو هيلع هللا ىلص هنٞمف

 .صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق وىمقع: أطمدمه٤م

 .قمٜمف اًمرواي٤مت أيمثر وقمٚمٞمف

 .صحٞمح٦م وهك،  قمٜمف قمٙمرُم٦م ٦مرواي رم يمام وىمققمف قمدم: وأظمر

 يِمٝمد اعمرومقع قمٜمف ـم٤موس طمدي٨م وم٢من،  سمخالومٝم٤م قمٜمف اًمٓمرق أيمثر يم٤من وإن وهك

 .هل٤م

 همػم ُمـ قمٜمف اًمث٤مسم٧م اًمّمحٞمح احلدي٨م هلذا،  قمٜمدٟم٤م اًمقاضم٥م هق هب٤م وم٤مٕظمذ

 اسمـ وشمٚمٛمٞمذه شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ ًمف اٟمتٍم وم٘مد،  اجلامهػم ظم٤مًمٗمف وإن،  ـمريؼ

 اًمِمٗم٤مء ومٗمٞمٝم٤م،  يمتٌٝمام إمم ومٚمػمضمع،  ذًمؽ رم اًم٘مقل شمٗمّمٞمؾ ؿم٤مء ٛمـوم،  وهمػممه٤م اًم٘مٞمؿ

 .شمٕم٤ممم اهلل ؿم٤مء إن واًمٙمٗم٤مي٦م

 أظمرضمف ىمد وهمػمه ُمًٚمؿ سمرواي٦م اعمت٘مدم قم٤ٌمس اسمـ قمـ ـم٤موس طمدي٨مش: وم٤مئدة»

 واطمدة ضمٕمٚمقه٤م هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ صمالصم٤م اُمرأتف ـمٚمؼ إذا اًمرضمؾ يم٤من: »سمٚمٗمظ داود أبق

 ش.هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ: »ومٞمف ومزاد...ش.  سمٙمر وأبك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم

 ش .3355ش »اًمْمٕمٞمٗم٦م إطم٤مدي٨م» رم طم٘م٘متف يمام،  ُمٜمٙمرة زي٤مدة وهك

 ش2133) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء)

 ومبل زمام واضمدة ايمثالث ايمطؾؼات اضمتساب سمؼققد فمعم ايمرد

 اظمرأة فمعم ايمدطمول

 قمٝمد قمغم واطمدة ضمٕمٚمقه٤م هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ صمالصم٤م اُمرأتف ـمٚمؼ إذا اًمرضمؾ يم٤من»

 ومٞمٝم٤م، شمت٤مسمٕمقا  ىمد اًمٜم٤مس رأى ومٚمام قمٛمر، إُم٤مرة ُمـ وصدرا سمٙمر، وأيب ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 .اًمًٞم٤مق هبذا ُمٜمٙمر .شقمٚمٞمٝمؿ أضمٞمزهـ ش:قمٛمر يٕمٜمل» ىم٤مل
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 سمـ حمٛمد طمدصمٜم٤م ش:559 - 7/558» اًمٌٞمٝم٘مل وقمٜمف ش2399» داود أبق أظمرضمف 

 همػم قمـ أجقب قمـ زيد سمـ مح٤مد طمدصمٜم٤م: اًمٜمٕمامن أبق طمدصمٜم٤م: ُمروان سمـ اعمٚمؽ قمٌد

 قم٤ٌمس ٓسمـ اًم١ًمال يمثػم يم٤من اًمّمٝم٤ٌمء أبق: ًمف ي٘م٤مل رضمال أن»:ـم٤مووس قمـ واطمد

 ضمٕمٚمقه٤م هب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ صمالصم٤م اُمرأتف ـمٚمؼ إذا يم٤من اًمرضمؾ أن قمٚمٛم٧م أُم٤م: ىم٤مل

 اسمـ وىم٤مل قمٛمر؟ إُم٤مرة ُمـ وصدرا سمٙمر وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم واطمدة

 واؾمٛمف اًمٜمٕمامن سم٠ميب قمٜمدي ُمٕمٚمقل إؾمٜم٤مد اوهذ: ىمٚم٧م .ش..اًمرضمؾ يم٤من سمغم: قم٤ٌمس

 وصٗمف اظمتٚمط، يم٤من وم٘مد صم٘م٦م يم٤من وإن وهق قم٤مرم، وًم٘مٌف اًمًدود اًمٗمْمؾ سمـ حمٛمد

 أيب اسمـ وىم٤مل وهمػمهؿ، واًمدارىمٓمٜمل واًمٜم٤ًمئل داود أبق ُمٜمٝمؿ إئٛم٦م ُمـ مج٤مقم٦م سمذًمؽ

 قمٛمره، آظمر ذم اظمتٚمط: ي٘مقل أيب ؾمٛمٕم٧مش: »4/3/39ش»واًمتٕمديؾ اجلرح»ذم طم٤مشمؿ

  .شصحٞمح ومًامقمف آظمتالط ىمٌؾ ُمٜمف ؾمٛمع ومٛمـ قم٘مٚمف وزال

 وٓ اًمث٘م٦م، اًمدىمٞم٘مل ضمٕمٗمر أبق وهق ُمروان اسمـ رواي٦م ُمـ احلدي٨م وهذا: ىمٚم٧م

 ذم قم٤مرم ظمقًمػ وم٘مد أرضمح، قمٜمدي وهذا سمٕمده؟ أم آظمتالط ىمٌؾ ُمٜمف أؾمٛمع ٟمدري

 إسمراهٞمؿ قمـ أجقب قمـ: وم٘م٤مل زيد سمـ مح٤مد قمـ طمرب سمـ ؾمٚمٞمامن ومرواه. وُمتٜمف إؾمٜم٤مده

 ُمًٚمؿ أظمرضمف .شهب٤م يدظمؾ أن ىمٌؾ»:ومٞمف يذيمر مل أنف إٓ سمف، ـم٤مووس قمـ ُمٞمنة اسمـ

 ُمًٚمؿ سمـ قمٗم٤من ٟم٤م ش:3/26» ؿمٞم٦ٌم أيب اسمـ وىم٤مل ش.7/556» واًمٌٞمٝم٘مل ش4/382»

 أظمرضمف .سمف زيد سمـ مح٤مد ٟم٤م: ٟمٕمٞمؿ أيب سمـ حمٛمد ورواه .سمف زيد سمـ مح٤مد ٟم٤م: ىم٤مل

 شمٗمرد ُمٜمٙمرة، ٟم٘مؾ مل إن ؿم٤مذة زي٤مدة ومٝمل .صدوق ٟمٕمٞمؿ أيب واسمـ ،ش445» اًمدارىمٓمٜمل

 رواه يمام أبٞمف قمـ احلدي٨م روى ىمد ـم٤مووس سمـ اهلل قمٌد أن ذًمؽ وي١ميمد .قم٤مرم هب٤م

 ش2/96» واًمٜم٤ًمئل ُمًٚمؿ أظمرضمف .اًمزي٤مدة سمدون قمٜمف سم٢مؾمٜم٤مده طمرب سمـ ؾمٚمٞمامن

 واحل٤ميمؿ ش3/534» وأمحد واًمٌٞمٝم٘مل ش444» واًمدارىمٓمٜمل ش2/53» واًمٓمح٤موي

 .اًمذهٌل وواوم٘مف ،شخيرضم٤مه ومل اًمِمٞمخلم ذط قمغم حٞمحص»:وىم٤مل ش2/396» أجْم٤م

 اًمرواي٤مت ومٝمذه: ىمٚم٧م .ُمًٚمؿ قمغم اؾمتدرايمٝمام ذم ومه٤م أهنام إٓ ىم٤مٓ، يمام وهق: ىمٚم٧م

 يْمٌٓمف، مل وًمذًمؽ آظمتالط، سمٕمد سم٤محلدي٨م طمدث إٟمام قم٤مرُم٤م أن قمغم شمدل اًمّمحٞمح٦م

 حمٗمقفم٦م ػمهم ؿم٤مذة ًمذًمؽ ومٝمل اًمزي٤مدة شمٚمؽ وزاد ومٞمف، أجقب ؿمٞمخ اؾمؿ حيٗمظ ومٚمؿ

 إؾمٜم٤مد ومّمحح اًم٘مٞمؿ: اسمـ اًمٕمالُم٦م قمغم اًمٕمٚم٦م هذه ظمٗمٞم٧م وىمد ومٞمٝم٤م، اًمث٘م٤مت عمخ٤مًمٗمتف
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 ،ش233و 3/249» قمٚمٞمف اعمٕمٚمؼ قمغم ذًمؽ واٟمٓمغم ،ش4/33ش»اعمٕم٤مد زاد»ذم احلدي٨م

 :سم٘مقًمف ش5/324ش»اًمًٜمـ خمتٍم»ذم اعمٜمذري وأقمٚمف

 احلدي٨م ظًمٗم شم٘مٞمٞمد جيقز ومال ذًمؽ قمروم٧م وإذا .شجم٤مهٞمؾ ـم٤مووس قمـ اًمرواة»

 هب٤م اعمدظمقل يِمٛمؾ ومٝمق إـمالىمف قمغم شمريمف يٜمٌٖمل سمؾ اًمٌٞمٝم٘مل، ومٕمؾ يمام هب٤م، اًمّمحٞمح

 قمٝمد قمغم اًمٓمالق يم٤من»:شُمًٚمؿ صحٞمح»ذم احلدي٨م ًمٗمظ وإًمٞمؽ هب٤م، اعمدظمقل وهمػم

 وم٘م٤مل واطمدة، اًمثالث ـمالق قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وؾمٜمتلم سمٙمر، وأيب ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 أُمْمٞمٜم٤مه ومٚمق أن٤مة، ومٞمف هلؿ يم٤مٟم٧م ىمد أُمر ذم اؾمتٕمجٚمقا  ىمد اًمٜم٤مس إن: اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 طمٙمؿ اًمٓمالق هذا أن قمغم اجلدل ي٘مٌؾ ٓ ٟمص وهق: ىمٚم٧م .شقمٚمٞمٝمؿ وم٠مُمْم٤مه قمٚمٞمٝمؿ،

 سمٙمر، أيب ظمالوم٦م ذم ملسو هيلع هللا ىلص ووم٤مشمف سمٕمد قمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ جلري٤من ُمٜمًقخ همػم صم٤مسم٧م حمٙمؿ

 ُمٜمف سم٤مضمتٝم٤مد سمؾ قمٜمده آظمر سمٜمص خي٤مًمٗمف مل اهلل ريض قمٛمر وٕن قمٛمر، ظمالوم٦م وأول

 ىمد اًمٜم٤مس إن»:ىمقًمف سمذًمؽ يِمٕمر يمام خم٤مًمٗمتف ذم إُمر أول ىمٚمٞمال شمردد وًمذًمؽ

 واًمؽمدد اًمت٤ًمؤل هذا ُمثؾ ًمٚمح٤ميمؿ جيقز ومٝمؾ ،ش..قمٚمٞمٝمؿ أُمْمٞمٜم٤مه ومٚمق.. اؾمتٕمجٚمقا 

 أن قمغم يدلشاؾمتٕمجٚمقا  ىمد»:ىمقًمف وم٢من وأجْم٤م، ! سمذًمؽ؟ ٟمص قمٜمده ًمقيم٤من

 ُمـ صمالصم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٞمفيٛمْم أن اًمراؿمد، اخلٚمٞمٗم٦م ومرأى يٙمـ، مل أن سمٕمد طمدث آؾمتٕمج٤مل

 اًمذي اعمحٙمؿ احلٙمؿ يؽمك أن يمٚمف هذا ُمع جيقز ومٝمؾ واًمت٠مدي٥م، هلؿ اًمتٕمزيز سم٤مب

 ًمٕمٛمر سمدا رأي أضمؾ ُمـ قمٛمر، ظمالوم٦م وأول سمٙمر أيب ظمالوم٦م ذم اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف أمجع

 شمٌٕم٤م ظمالومتف أول سمف هق طمٙمؿ اًمذي طمٙمٛمف ويؽمك سم٤مضمتٝم٤مده، ومٞم١مظمذ ومٞمف، واضمتٝمد

 اإلؾمالُمل، اًمٗم٘مف ذم وىمع ُم٤م قمج٤مئ٥م عمـ هذا إن مهللا ! سمٙمر؟ وأيب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ًمرؾمقل

 هذا ذم اًمٓمالق طمقادث يمثرت وىمد ؾمٞمام ٓ اًمٕمٚمامء، أهي٤م اعمحٙمٛم٦م اًمًٜم٦م إمم ومرضمققم٤م

 أيمت٥م طملم وأن٤م .اًمٕم٤مئالت ُمئ٤مت سمف شمّم٤مب ُمًتٓمػم سمنم شمٜمذر ُمدهِم٦م يمثرة اًمزُمـ

 ذم ٙمؿاحل هذا أدظمٚم٧م ىمد وؾمقري٤م يمٛمٍم اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد سمٕمض أن أقمٚمؿ هذا

 اًمٗم٘مٝم٤مء ُمـ ذًمؽ أدظمٚمقا  اًمذيـ إن: أىمقل أن اعم١مؾمػ ُمـ وًمٙمـ اًمنمقمٞم٦م، حم٤ميمٛمٝم٤م

 شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ًمرأي ُمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمدا وإٟمام اًمًٜم٦م، إطمٞم٤مء سمداومع ُمٜمٝمؿ ذًمؽ يٙمـ مل اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم

 اعمّمٚمح٦م ٕن سمؾ سم٤محلدي٨م، ُمدقمؿ ٕنف ٓ سمرأجف أظمذوا إهنؿ أي احلدي٨م، هلذا اعمقاومؼ

 أىمقاهلؿ يدقمٛمقن ٓ اًمٗم٘مٝم٤مء ه١مٓء ضمؾ وم٢من وًمذًمؽ ،زقمٛمقا  سمف إظمذ اىمتْم٧م
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 قمـ اؾمتٖمٜمقا  ىمد سمؾ هب٤م، هلؿ قمٚمؿ ٓ ٕهنؿ سم٤مًمًٜم٦م، اًمٞمقم خيت٤مروهن٤م اًمتل واظمتٞم٤مراهتؿ

 اعمّمٚمح٦م شم٘مدير ذم يرضمٕمقن وإًمٞمٝم٤م حيٙمٛمقن، هب٤م اًمتل آرائٝمؿ، قمغم سم٤مٓقمتامد ذًمؽ

 سمف اًم٘مري٥م ُٕمسسم٤م يم٤مٟمقا  اًمذي احلٙمؿ يٖمػموا أن ٕنٗمًٝمؿ يًتجٞمزون هب٤م اًمتل

 ُمذه٤ٌم أوشمريمقا  طمٙمام همػموا إن أهنؿ أوده وم٤مًمذي هذه، اًمٓمالق يمٛم٠ًمخ٦م اهلل، يديٜمقن

 قمغم ىم٤مسا  ذًمؽ يٙمقن ٓ وأن ًمٚمًٜم٦م، ُمٜمٝمؿ اشم٤ٌمقم٤م ذًمؽ يٙمقن أن آظمر، ُمذه٥م إمم

 قم٤ٌمداهتؿ إمم ذًمؽ يتٕمدوا أن جي٥م سمؾ اًمِمخّمٞم٦م، وإطمقال اًم٘م٤مٟمقٟمٞم٦م إطمٙم٤مم

  !يٗمٕمٚمقن ٚمٕمٚمٝمؿوم هبؿ، اخل٤مص٦م وُمٕم٤مُمالهتؿ

 (.275-271/ 5) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 شمالشمًا: شمالشمًا زمؾػظ ايمطالق إيؼاع دم رصيح صحقح ضمديث يوصمد ال

 [:اإلمام ومال]

 شمٖمؽم ومال صمالصم٤ًم، - صمالصم٤مً  سمٚمٗمظ اًمٓمالق إي٘م٤مع ذم سيح صحٞمح طمدي٨م يقضمد ٓ

 ُمع يتٗمؼ وم٢مٟمف ٟمٗمًف: قمغم ُمِمٗمؼ همػم وم٢مٟمف :شاإلؿمٗم٤مق»يمت٤مسمف ذم اًمٙمقصمري سمٙمالم

ومف  همػم ذم أنف قمغمشُمًٚمؿ صحٞمح»ذم قم٤ٌمس اسمـ طمدي٨م يمت٠مويٚمف اًمًٜم٦م: قمـ اٟمحرا

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ يمت٥م ومٚمػماضمع اعم٠ًمخ٦م هذه ذم احلؼ ُمٗمرق أراد وُمـ! هب٤م اعمدظمقل

  .قمٜمٝم٤م واًمذاسملم اًمًٜم٦م أئٛم٦م ُمـ وهمػمه٤م اًم٘مٞمؿ اسمـ واإلُم٤مم شمٞمٛمٞم٦م

 (.235/ 8) اًمْمٕمٞمٗم٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 مـه اصمتفاًدا شمالشماً  ةايمثالشم ايمطؾؼات فمؿر كػذ

 :قم٤ٌمس ٓسمـ ىم٤مل اًمّمٝم٤ٌمء أب٤م أن: أبٞمف قمـ ـم٤موس اسمـ قمـ

 وصمالصم٤مً  سمٙمر، وأيب ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد قمغم واطمدةً  دُمَْٕمُؾ  اًمثالث يم٤مٟم٧م أنام أتٕمٚمؿ

 قمٛمر؟ إُم٤مرة ُمـ

 .ٟمٕمؿ: قم٤ٌمس اسمـ ىم٤مل
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 احل٤ميمؿ وصححف. ُمًٚمؿ وأظمرضمف. اًمٌخ٤مري ذط قمغم صحٞمح إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م» 

: اخلٓم٤مب اسمـ قمٛمر وم٘م٤مل: رواي٦م ذم ُمًٚمؿ وزاد. اًمذهٌل وواوم٘مف ،اًمِمٞمخلم ذط قمغم

 وم٠مُمْم٤مه قمٚمٞمٝمؿ، أُمْمٞمٜم٤مه ومٚمق أن٤مة: ومٞمف هلؿ يم٤مٟم٧م ىمد أُمر ذم اؾمتٕمجٚمقا  ىمد اًمٜم٤مس إن

  . شقمٚمٞمٝمؿ

 ُمًٚمؿ قمٜمد -ُمٕمٛمر ًمزي٤مدة شمِمٝمد اًمٓمرق وهذه [:ىم٤مل صمؿ ـمرىمف اإلُم٤مم ظمرج]

 صمالصم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗمذه٤م إٟمام ٜمفقم اهلل ريض قمٛمر أن ذم سحي٦م وهل اعمت٘مدُم٦م، -وهمػمه

 شم٤ًمءل أو شمردد وٓ ذًمؽ، سمخالف ذًمؽ ىمٌؾ ًمٞمحٙمؿ يٙمـ مل وإٓ قمٜمده: ُمـ سم٤مضمتٝم٤مد

 .صمالصم٤مً  شمٜمٗمٞمذه٤م ذم

 اسمـ وشمٚمٛمٞمذه ،شاًمٗمت٤موى» ذم شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ اعم٠ًمخ٦م ذم اًم٘مقل ومّمؾ وىمد

 ؿم٤مء ومٛمـ رء: يٜمًخف مل حمٙمؿ، احلدي٨م أن وأثٌت٤م وهمػمه، شاعمقىمٕملم إقمالم» ذم اًم٘مٞمؿ

 .إًمٞمٝمام ومٚمػمضمع اًمًٌط

 ش417-416/ 6) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح)

 فمام زمايمثالث ايمطالق ضمؽم فمـه اهلل ريض فمؿر يغغم ىمقف ومقل يمو

 ايمـبوي ايمعفد دم ىمان

 .واطمدة ـمٚم٘م٦م يٕمتؼم اًمثالث سمٚمٗمظ ٓمالقاًم :ايمشقخ

 ُمٜمٝمؿ ٟم٤مس ومٞمف قمٜم٤م، خيتٚمػ ُمِم٤ميمؾ ومٞمف طمّمؾ قمٛمر أنف اًم١ًمال سمس :مداطمؾة

 .واطمد جمٚمس ذم يم٤من وًمق صمالصم٦م يٕمتؼم اًمثالث رأى أنف ىم٤مل ـأفم قمٛمر

 جمٚمس ذم ـمٚم٘م٤مت صمالث ـمٚمؼ ُمـ ذم حيٙمؿ يم٤من ظمالومتف أول ذم قمٛمر :ايمشقخ

 واًمًالم، اًمّمالة قمٚمٞمف ًمٚمرؾمقل ىمٌٚمف، عمـ شمٌٕم٤مً  واطمدة ـمٚم٘م٦م يٕمتؼمه يم٤من واطمد،

 اذهٌل :اًمٓمالق هذا[ ذم يت٤ًمهٚمقن] اًمٜم٤مس وضمد ح٤م صمؿ اًمّمديؼ، سمٙمر أبق ًمٚمخٚمٞمٗم٦م

 أنف سمدًمٞمؾ صمالصم٤ًم، قمٚمٞمٝمؿ جيٕمٚمٝم٤م أن اًمنمقمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ هق ومرأى سم٤مًمثالصم٦م، ـمٚم٘م٧م

 .صمالصم٤مً  ومجٕمٚمٝم٤م صمالصم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ضمٕمٚمٜم٤مه٤م ًمق إٟمف: ىم٤مل يٜمٗمذ، أن ىمٌؾ ومٙمر
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 طم٤مًمف يِم٤مور واطمد أنف سم٤مًمنمع، قمٚمٞمف ُمٜمّمقص٤مً  يم٤من ُم٤م ؾمٌٞمؾ هق ًمٞمس وهذا 

 صمؿ رء أن ًمف يٌدو يٙمقن ممٙمـ تٝم٤مدي،اضم أُمر إمم يٕمقد  هذا إٟمام ٓ، أم هٙمذا ٟمٕمٛمؾ

 .ٟمٗمذه يمذًمؽ ويم٤من يٜم٘مْمف، صمؿ أن ًمف يٌدو ممٙمـ قمٜمف يؽماضمع

 .ذًمؽ قمغم وسم٘مل :مداطمؾة

 هذا إمم -إؾمػ ُمع- سمٕمده ُمـ ضم٤مء ذًمؽ وقمغم ،ذًمؽ قمغم اؾمتٛمر :ايمشقخ

د اًمٕمٍم،  ىمٌٚمٝمؿ، يم٤من ُمـ شم٘مٚمٞمد قمٚمٞمٝمؿ همٚم٥م وُم٤م سمّمػمهتؿ، اهلل ومتح اًمذيـ ُمـ إومرا

 اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ اسمـ ذيمره٤م اًمتل اًمرواي٦م يٙمقن أن ًمتٛمٜمٞمٜم٤م سم٤مهلقى اًمديـ يم٤من وًمق

 اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق شمٜمٗمٞمذ قمـ رضمع أنف ًمق متٜمك أو رضمع قمٛمر أن ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم

 .احل٘مٞم٘م٦م ذم شمّمح ٓ اإلؾمٜم٤مد ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ اًمرواي٦م ًمٙمـ صمالصم٤ًم،

 شمٙمقن اًمتل إُمقر ٌٕمضسم ي٠مظمذ أن ًمف احل٤ميمؿ أن أؾمت٤مذي يًتدل ومٝمؾ :مداطمؾة

 .قمٛمر ؾمٞمدٟم٤م ومٕمؾ يمام عمّمٚمح٦م، اًمنمع ظمالف

 قمٝمد ذم ،اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤من اًمذي اًمقوع اظمتٚمػ إذا ،ومٞمف جيتٝمد هذا :ايمشقخ

 .يٕمٓمٚمف أن يريد وٓ يقىمٗمف أن هق يريد اًمذي احلٙمؿ

 قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤من اًمذي اًمقوع ٟمٗمس هق اًمقوع يم٤من إذا: يٕمٜمل 

 .احلٙمؿ ٞمػمشمٖم جيقز ومال ،اًمًالم

 واضمتٝمد ،اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل رء اًمقوع قمغم ـمرأ  إذا أُم٤م 

 .ومال وإٓ ضم٤مز اًمٓم٤مرئ إُمر هذا ُمع يتٜم٤مؾم٥م ضمديد طمٙمؿ إلصدار :اعمجتٝمد

: ىم٤مل رسمٜم٤م: يٕمٜمل اًمٜمص، ُمقوع ذم أؾمت٤مذي آضمتٝم٤مد هذا ًمٙمـ :مداطمؾة

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬  [.229:اًمٌ٘مرة♂ ]َُمرَّ

 يم٤من إذا ،ًمٚمٜمص خم٤مًمػ يٙمقن ًمٚمٜمص، خم٤مًمػ هذا أن شم٘مقل..يمٞمػ :ايمشقخ

 ٟم٘مقل إُمر اًمٜمص، ظم٤مًمػ ُمـ قمٝمد ذم اًمقوع ٟمٗمًف هق اًمٜمص وضمد طمٞمٜمام اًمقوع

 :اًمٜمص ظم٤مًمػ ُم٤م اًمٜمص، ظم٤مًمػ: زم شم٘مقل أن٧م ومؽمضمع احل٤مًم٦م، هذه ذم جيقز ٓ :ًمؽ

 .اًمٜمص ومٞمف ضم٤مء اًمذي اًمٕمٝمد ذم يٙمـ مل ؿمٞمئ٤مً  وضمد ٕنف
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 اجلٛمٕم٦م يقم اًمٜمٌقي إذان قمغم زاد اًمراؿمديـ اخلٚمٗم٤مء أطمد ُمـ آظمر ُمث٤مل: ُمث٤مًمف 

 أن قمٛمر طم٤مؿم٤م ًمٙمـ سمدقم٦م، ٟمًٛمٞمٝم٤م اًمٞمقم سمدقم٦م، ٟمًٛمٞمٝم٤م ٟمحـ اًمزي٤مدة هذه صم٤مٟمٞم٤ًم، أذاٟم٤مً 

 .اهلل ديـ ذم يٌتدع

 .قمثامن :مداطمؾة

 ديـ ذم يٌتدع أن قمٛمر طم٤مؿم٤م قمثامن، قمٚمٞمف ٕقمٓمػ أىمقل، ُم٤م أقمٜمل ٓ، :ايمشقخ

 أو حل٤مضم٦م ٓ صم٤مٟمٞم٤مً  أذاٟم٤مً  قمٜمده ُمـ ومٞمْمٞمػ اهلل، ديـ ذم يٌتدع أن قمثامن طم٤مؿم٤م صمؿ اهلل،

 وًمٙمٜمف طم٤مؿم٤مه، اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم ُمقضمقداً  ويم٤من وضمد عم٘متضٍ  أو ًم٥ًٌم

 ،اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ىمٌٚمف ُمـ ؾمٚمٗمف راقم٤مه٤م يمام اًمزُمٜمٞم٦م، اعمّمٚمح٦م اًمزُمٜمٞم٦م، احلٙمٛم٦م راقمك

 آؾمتٕمامل ُمـ اإليمث٤مر قمغم اًمرواي٤مت ًمٌٕمض شمٌٕم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام شمت٤مسمٕمقا  اًمٜم٤مس أن وضمد وم٘مد

 سمٖمض هق ومقضمد اًمًالم، قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل هذا صمالصم٤ًم، سم٤مًمٓمالق واًمتٚمٗمظ

 ذم يٌتدع مل إٟمف :ٟم٘مقل أن هيٛمٜم٤م ًمٙمـ أبدًا، ٟمحـ هيٛمٜم٤م ٓ هذا أظمٓم٠م، أم أص٤مب اًمٜمٔمر

 .احل٤مئط قمرض ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م ييب ومل اهلل، ديـ

 ًمف وماميم٤من واطمد، أذان اًمًالم قمٚمٞمف قمٝمده ذم يم٤من ُمرإ أن يٕمرف قمثامن يمذًمؽ 

 اًمرؾمقل زُمـ ذم ُمقضمقداً  يٙمـ مل ؾم٥ٌم، وضمد ٕنف إٓ اًمث٤مين، سم٤مٕذان ي٠ميت أن أبداً 

 .اًمث٤مين سم٤مٕذان ضم٤مء وًمذًمؽ اًمًالم، قمٚمٞمف

 ظم٤مًمٗم٤م ُم٤م ٓ اًمٜمص، ظم٤مًمٗم٤م سم٠مهنام قمٛمر ؾمٚمٗمف أو ًمٕمثامن سم٤مًمٜم٦ًٌم ٟم٘مقل أن يّمح ومال 

 .اًمٜمص

 ُمٓم٤مط ُمقوقع اعمّمٚمح٦م ُمقوقع هذا أن ىم٤مئٛم٦م، ُم٠ًمخ٦م أؾمت٤مذي ذم :مداطمؾة

 أنف ٟمٗمؽمض: ُمثالً  اىمتْم٧م، اعمّمٚمح٦م: ٟم٘مقل اًمنمع ومٞمٝم٤م ٟمخ٤مًمػ ؿمٖمٚم٦م يمؾ ومٗم٘مد

 .ىمٚمٞمؾ ُمٓم٤مط اعمّمٚمح٦م ُمقوقع ئمؾ ًمٙمـ ووم٘مٞمف، وقم٤ممل ُمًٚمؿ طم٤ميمؿ

 وآضمتٝم٤مد؟ :ايمشقخ

 .ُمثٚمف ُمٓم٤مط آضمتٝم٤مد :مداطمؾة

 .هيديؽ اهلل :ايمشقخ
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 ٓ أنف ،اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة  ومٕمالً  يم٤من إذا وم٤ٌمًمت٤مزم ُمقضمقد، اًمٜمص..طم٘مٞم٘م٦م :مداطمؾة

 ؟ًممظمريـ دمقز وٓ ًمٜم٤مس دمقز ومٙمٞمػ ،اًمٜمص ُمقرد ذم اضمتٝم٤مد

 اًم٤ًمسمؼ سم٤مًم٘مٞمد ًمف أضمٞمز ُمـ ٔظمريـ؟ دمقز وٓ ًمٜم٤مس دمقز ىم٤مل اًمذي ُمـ :ايمشقخ

 .سمٕمده عمـ أضمٞمز

  ي٘مقًمقه، حي٤موًمقا  اًمذي اإلؾمالم أقمداء هذا اًمٜمص، وضمقد ُمع طمتك :مداطمؾة

: ي٘مقًمقن ؿم٤مسمف وُم٤م واًمرضمٕمٞم٦م سم٤مجلٛمقد ويتٝمٛمقٟمف ،اإلؾمالم قمغم ي٠مظمذون اًمذيـ أن

 ،٤مً ىمرٟم قمنم مخ٦ًم ص٤مرت وأن ٤ًم،ىمرٟم قمنم أرسمٕم٦م ىمٌؾ ضم٤مءت ٟمّمقص ومٞمف اإلؾمالم

 وطمجتٝمؿ اًمزُم٤من، هلذا ص٤محل٤مً  ُمٕمٔمٛمف ذم أو ضمٚمف ذم يٕمد مل اًمزُم٤من ًمذاك ص٤محل٤مً  يم٤من ومام

 ومٝمؿ إمم أظمرى ُمرة يرضمٕمقا  أنف ي٘مٌٚمقا  أن اعمتٜمقريـ عمًٚمٛملما قمغم أن: ي٘مقًمقا  أنف

ة  ىمٚم٧م أن٧م أظمل ي٤م :ي٘مقًمقن وسم٤مًمت٤مزم ،اًمنميٕم٦م : ٞم٘مقًمقا وم ًمٚمٕمٛمؾ، شمّمٚمح ُم٤م اعمرأ

 خم٤مًمٗم٦م جيقز أنف ،اجلٛمٞمع ًمدى اًمٕم٤مُم٦م ًمدى اعمٕمروف احلٙمل..وم٤مًمت٤مزم شمٖمػم، هذا اًمزُمـ

 ..ُمّمٚمح٦م أو طم٤مضم٦م ٟمتٞمج٦م اًمٜمص

 أم ٟمٗمتحف آضمتٝم٤مد: ًمؽ يقضمف ًمّم٤مطمٌؽ وضمٝمٜم٤مه اًمذي اًم١ًمال ٟمٗمس :ايمشقخ

 ؟.... ىم٤مل ُمثٚمام ٟمٖمٚم٘مف أم ٓ،

 .ُمٗمتقح :مداطمؾة

 آضمتٝم٤مد؟ هذا عمـ ًمٙمـ :ايمشقخ

 .آضمتٝم٤مد ٕصح٤مب :مداطمؾة

 .آضمتٝم٤مد سم٤مب ُمـ هذا ٟمٗمس أجْم٤مً  وهذا :ايمشقخ

 يرث أن إمم ُمٗمتقح سم٤مسمف آضمتٝم٤مد أن ،سم٤مٓؾمتٜمت٤مج اًمٙمالم هذا ُمـ أومٝمؿ :مداطمؾة

 ُمـ إٟمف أو وحيؼ صٗم٤مت، هلؿ اًمذيـ اعمجتٝمديـ شمقومر ذيٓم٦م ،قمٚمٞمٝم٤م ُمـ إرض اهلل

 .. يقىمٗمقه أو اًمٜمص يٜم٤مىمْمقا  أن ًمٚمٛمجتٝمديـ اجل٤مئز

 .يٜم٤مىمْمقا  ٟم٘مقل ٓ :مداطمؾة
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 . واًمٕمدوى وإي٤مك، هذه اؾمحٌٝم٤م يٜم٤مىمْمف،: ٟم٘مقل ٓ :ايمشقخ

  سم٤مإلي٘م٤مف؟ شمٕمٜمل ُم٤مذا يقىمٗمقا  ،ـمٞم٥م :مداطمؾة

 . هذا وٓ :ايمشقخ

 .دمٛمٞمده :اطمؾةمد

 إبد؟ إمم دمٛمٞمده :ايمشقخ

 [شمٖمٞمػمه] :مداطمؾة

 اؾمتٌداًمف و ذقمل، سمحٙمؿ سم٤مًمٜمص إـم٤مطم٦م هق اًمتٖمٞمػم شمٖمٞمػماً، ًمٞمس هذا :ايمشقخ

 سمٞمٜمؽ حتقل فمرووم٤مَ  هٜم٤مك أن اًمٕم٤ممل احل٤ميمؿ وأن٧م شمرى أن أُم٤م اًمتٖمٞمػم، هق هذا سمٖمػمه،

 سمٕمض ومٞمف أن آٟمٗم٤مً  قمكم لىم٤م ُمثٚمام قم٤مزم وأن٧م ُم١مىمت٤مً  ومتقىمٗمف اًمٜمص: هذا شمٜمٗمٞمذ وسملم

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم يٜمٗمذوا أهنؿ يتٛمٜمقا  اًم٘م٤مٟمقٟمٞملم اًم٘مْم٤مة

 طمٙمؿ شمٓمٌٞمؼ ُمـ ومٞمٝم٤م يتٛمٙمـ ٓ فمرووم٤مً  جيد إقمغم، احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ، احل٤ميمؿ ومٝمذا 

 شمٓمٌٞم٘م٤مً  يٓمٌ٘مٝم٤م ًمٙمل ووح٤مه٤م: قمِمٞم٦م سملم ُم٤م اًمٔمروف هذه شمزول أن ويتٛمٜمك ذقمل،

 وممَّ   اإلؾمالم: ي٘مقل اًمذي أُم٤م قمٓمؾ، إٟمف ي٘م٤مل ٓ أوىمػ، إٟمف: ي٘م٤مل ٓ هذا يم٤مُماًل،

 .إًمٞمٝمؿ شمِمػم اًمذيـ اجلامقم٦م ُمقىمػ هذا وًمٞمف، اًمٞمقم ذاك همػم واًمٞمقم واٟم٘م٣م،

  (11 :31: 12/ 238/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ايمثالث؟ ايمطؾؼات إيؼاع دم همتواه فمن فمؿر رصمع هل

 نفأ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ صم٧ٌم هؾ  ،اًمِمٞمخ ًمف اًمٓمالق ُمقوقع ذم :ايمسائل

ه قمـ شمراضمع  ؟[سم٤مًمثالث اًمٓمالق ذم] ومتقا

 .صم٧ٌم وُم٤م روَي  :ايمشقخ

  ؟شمراضمع ُم٤م :ايمسائل

 . صم٧ٌم وُم٤م روي :ايمشقخ
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  اً ظمػم اهلل ضمزك :ايمسائل

 . صم٧ٌم يٙمقن أن ًمتٛمٜمٞمٜم٤م سم٤مًمتٛمٜمل إُمر يم٤من وًمق :ايمشقخ

  (11 :35: 54/ 267/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمثالث زمؾػظ ايمطالق

 ُمـ أهؿ أظمرى ُم٠ًمخ٦م إمم جيرٟم٤م وهذا قن،ؿمج ذو احلدي٨م: ي٘م٤مل يمام :ايمشقخ

 يٕمٜمل زُمٜمٞم٦م، يم٤مٟم٧م ٕهن٤م أثر: هل٤م يٌؼ مل قمثامن إمت٤مم ىمْمٞم٦م إومم ٕن إومم: اعم٠ًمخ٦م

 .ظمالومتف ذم وم٘مط ُمتٕمٚم٘م٦م

 اًم٘مٚمٞمؾ إٓ اًمٜم٤مس، جلامهػم سم٤مًمٜم٦ًٌم أبدي٤مً  ذقم٤مً  أصٌح٧م إظمرى اعم٠ًمخ٦م ًمٙمـ 

 .صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق هل اعم٠ًمخ٦م وهذه وضمؾ، قمز اهلل قمّمؿ ممـ ُمٜمٝمؿ

 ٟمحق ىمٌؾ ُم٤م إمم احل٤مرض، اًمٕمٍم إمم ـمقيٚم٦م ىمرون اعمًٚمٛمقن قم٤مؿمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م هذه

 .ؾمٜم٦م قمنميـ أو ؾمٜمقات قمنم

 أن٤م: ًمٞم٘مقل ُمًتٗم٧م ضم٤مءه٤م إذا ،اإلؾمالُمٞم٦م اًمٌالد يمؾ ذم اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ يم٤مٟم٧م 

 ـُم ًمؽ حتؾ ومال يمؼمى، سمٞمٜمقٟم٦م ُمٜمؽ سم٤مٟم٧م: ًمف ي٘مقل صمالصم٤ًم، ـم٤مًمؼ أن٧م ًمزوضمتل ىمٚم٧م

 .همػمك زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك سمٕمد

 ًمٚمٛمٓمٚمؼ اًم٘مقل وص٤مر احلٙمؿ، هذا أخٖمل شم٘مري٤ٌمً  ؾمٜم٦م قمنميـ ىمٌؾ وُمـ أن

 .واطمدة ـمٚم٘م٦م هل إٟمام صمالصم٤ًم، ـم٤مًمؼ أن٧م أو صمالصم٤مً  ـمٚم٘متؽ: ًمزوضمتف

 سمدا صمؿ ظمالومتف، ُمـ ؿمٓمراً  هب٤م حيٙمؿ قمٛمر يم٤من اًمتل اًمًٜم٦م إمم رضمٕمقا  ومٕمٚمقا؟ ُم٤مذا

 هٜم٤مك هلؿ يم٤من أُمر ذم شم٤ًمرقمقا  ىمد اًمٜم٤مس أرى ينإ»: ىم٤مل ،-اًمِم٤مهد وهٜم٤م– رأي ًمف

 صمالصم٤مً  زوضمتف يٓمٚمؼ ُمـ يمؾ أن :قمٚمٞمٝمؿ ومٜمٗمذ ذًمؽ، ًمف سمدا صمؿ شأخزُمٝمؿ أن وم٠مرى ؾمٕم٦م،

 زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك سمٕمد ُمـ ًمف حتؾ ومال صمالصم٤ًم، قمٚمٞمف ضمٕمٚمٝم٤م واطمد، سمٚمٗمظ واطمد جمٚمس ذم

 اًمًالم، قمٚمٞمف ُمٜمف إُمر قمٚمٞمف يم٤من سمام سم٤مٓضمتٝم٤مد ذًمؽ ىمٌؾ حيٙمؿ يم٤من ٟمٗمًف وهق همػمه،
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 صمؿ ٟمٗمًف، قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمراً  شم٘مري٤ًٌم، وٟمّمػ ؾمٜمتلم اًمّمديؼ سمٙمر أيب قمٝمد وذم

 .صمالصم٤مً  صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق ومجٕمؾ آضمتٝم٤مد، وهذا اًمرأي هذا ًمف سمدا

 طمؾ قمٛمر واضمتٝم٤مد يم٤من، ظمؼم ذم أصٌح٧م إصٞمٚم٦م اح٤موٞم٦م اًمًٜم٦م أن اعمِمٙمٚم٦م

د إٓ اًم٤ًمسم٘م٦م سم٤مًمًٜم٦م يٗمتل يم٤من ٤موُم ىمٚمٜم٤م، يمام ؾمٜم٦م قمنميـ ىمٌؾ ُم٤م إمم حمٚمٝم٤م  اًمٕم٤ممل ذم أومرا

 إن»: قمٚمٞمف وؾمٚمامه اهلل صٚمقات رؾمقًمٜم٤م ومٞمٝمؿ ىم٤مل اًمذيـ اًمٖمرسم٤مء ُمـ ،اإلؾمالُمل

 شاهلل؟ رؾمقل ي٤م هؿ ُمـ: ىم٤مًمقا . ًمٚمٖمرسم٤مء ومٓمقسمك همري٤ًٌم، وؾمٞمٕمقد همري٤ًٌم، سمدأ اإلؾمالم

سم٤من هٜم٤مك  ٟم٤مس سملم ،قنص٤محل ىمٚمٞمٚمقن ٟم٤مس هؿ»: إول اًمًالم، قمٚمٞمف قمٜمف صم٤مسمت٤من ضمقا

 .شيٓمٞمٕمٝمؿ ممـ أيمثر يٕمّمٞمٝمؿ ُمـ يمثػم

 ُمـ ؾمٜمتل ُمـ اًمٜم٤مس أومًد ُم٤م يّمٚمحقن اًمذيـ هؿ»: ىم٤مل: اًمث٤مين واجلقاب

 .شسمٕمدي

 ،سم٤مًمٓمالق اًمتالقم٥م إمم ي٤ًمرقمقن اًمٜم٤مس رأى قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 قمز وم٘م٤مل شمنيح، ومٞمٝم٤م أو إُم٤ًمك ومٞمٝم٤م ـمٚم٘م٦م يمؾ ،صمالصم٤مً  اًم٘مرآن ٟمص ذم اهلل ضمٕمٚمف اًمذي

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬: وضمؾ ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  [.229:اًمٌ٘مرة♂ ]سم٢ِِمطْم

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬ ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ ▬. ـمٚم٘م٦م يمؾ ذم ♂سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  .♂سم٢ِِمطْم

 ًم٘مد سم٢مطم٤ًمن، شمنيح أو اعمٕمروف اإلُم٤ًمك وهق صمالصم٤مً  ـم٤مًمؼ أن٧م: ي٘مقل وم٤مًمذي

 .قمٜمف اهلل ريض قمٛمر قمـ ضم٤مء يمام أن٤مة، ومٞمف هلؿ يم٤من أُمراً  ٕمجٚمقا اؾمت

 اًمٗم٘مٝم٤مء ي٘مقل واًمتٕمزير اًمتٕمزير، سم٤مب ُمـ آضمتٝم٤مد هذا اضمتٝمد اًمِم٤مهد ومٕمٛمر

 جيتٝمدوا: أن قمثامن وُمثؾ اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ُمثؾ يم٤من إذا ظم٤مص٦م ،إلُم٤ممًم ويًٛمحقن

 .طم٘مٞم٘م٦م ًمالضمتٝم٤مد أهؾ ٕهنؿ

 خم٤مًمٗم٦م قمـ اًمٜم٤مس ي٘مٚمع أن هق قمٛمر أراده ذياًم ،اعمِمٙمٚم٦م اٟم٘مٚم٧ٌم اًمزُمـ ُمع ًمٙمـ 

 واطمدة، ـمٚم٘م٦م سم٢مطم٤ًمن ينح أو ،ويراضمٕمٝم٤م يٛمًٙمٝم٤م صمؿ يٓمٚم٘مٝم٤م أن هل اًمتل ،اًمًٜم٦م

 قمٜمٝم٤م، وأقمروقا  شمريمقه٤م اًمتل اًمًٜم٦م إمم يرضمٕمقا  أنف اعمٕم٤مىم٦ٌم هذه يروا ح٤م ُمٜمٝمؿ وم٠مراد

 قمٛمر دواضمتٝم٤م ُمٜمًٞم٤م، ٟمًٞم٤مً  أصٌح٧م اعمًٚمٛملم همٗمٚم٦م سم٥ًٌم اًمزُمـ ُمع اًمًٜم٦م وإذا
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 واًم٘مرون، اًمٕمّمقر يمؾ ذم اعمًٚمٛملم قمٚمامء ُمـ أومراد إٓ اًمًٜم٦م، شمٚمؽ حمؾ طمؾ اًمزُمٜمل

 احلدي٨م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمـ يروي يم٤من قم٤ٌمس اسمـ قم٤ٌمس، اسمـ ُمثالً  أوهلؿ

 واًمٗم٘مٝم٤مء احل٤مرض، اًمٕمٍم وم٘مٝم٤مء إًمٞمف جل٠م اًمذي آضمتٝم٤مد هذا ُمًتٜمد هق اًمذي

 اسمـ طمدي٨م ُمًتٜمدهؿ يم٤من اعمًٚمٛمقن، قمٚمٞمف ضمرى ُم٤م خي٤مًمٗمقن يم٤مٟمقا  اًمذيـ اًم٤ًمسم٘مقن

 ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمر سمٙمر أيب قمٝمد وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٓمالق يم٤من»: ىم٤مل قم٤ٌمس،

 .شصمالصم٤مً  اخلٓم٤مب قمٛمر ضمٕمٚمٝم٤م صمؿ واطمدة، ـمٚم٘م٦م صمالصم٤مً  اُمرأتف اًمرضمؾ ـمٚمؼ إذا قمٛمر،

 إٟمام أظمٓم٠م،: ًمٕمثامن سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘م٤مل ٓ يمام أظمٓم٠م،: ي٘م٤مل ٓ هٜم٤م قمٛمر اضمتٝم٤مد: وم٢مذاً 

 يمام ُمٜمًٞم٤م ٟمًٞم٤مً  شمٚمؽ اًمًٜم٦م وأصٌح٧م ُم٤موٞم٦م، ؾمٜم٦م وذاك هذا اضمتٝم٤مد اختذ ُمـ ٓم٠مأظم

 .ذيمرٟم٤م

سم٤مً  يّمٚمح أفمـ ُم٤م هذا  مج٤مهػم وظم٤مًمػ سم٤مًمًٜم٦م متًؽ ُمـ ؿم٤مذاً  ًمٞمس أنف ،ضمقا

 وسمًٜم٦م اهلل، سمٙمت٤مب اعمتٛمًٙملم اعمًٚمٛمقن قمٚمٞمف قمام خيرج اًمذي هق اًمِم٤مذ إٟمام اًمٜم٤مس،

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

  (.. :55 :58/   71/   واًمٜمقر اهلدى) 

 واضمد جمؾس دم ايمثالث زمؾػظ ايمطالق

 ويمؿ هذا، جيقز هؾ واطمد جمٚمس ذم صمالصًم٤م زوضمتف اًمرضمؾ ـمٚمؼ إذا :مداطمؾة

 ذًمؽ؟ همػم ُمـ واطمدة، أم صمالصًم٤م هؾ ـمٚم٘م٦م ًمف حت٥ًم

ًٓ  :ايمشقخ  .سمدقمل ـمالق ٕنف ذًمؽ: ًمف جيقز ٓ: أو

 اًمًٜم٦م إمم ُمٜم٤م رضمققًم٤م ،٤ميراضمٕمٝم أن ومٚمف واطمدة، ـمٚم٘م٦م إٓ ُمٜمف ذًمؽ ي٘مع ٓ: وصم٤مٟمًٞم٤م

 سمٙمر أبق هب٤م قمٛمؾ صمؿ حمٙمٛم٦م، صم٤مسمت٦م وهل قمٜمٝم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ُم٤مت اًمتل اًمّمحٞمح٦م

 ذًمؽ قمغم ضمرى صمؿ وٟمّمػ، ؾمٜمتلم اًمراؿمدة ظمالومتف ـمٞمٚم٦م قمٜمف اهلل ريض اًمّمديؼ

 اًمتٕمزير سم٤مب ُمـ ًمف سمدا صمؿ أجًْم٤م، اًمراؿمدة ظمالومتف ُمـ ؿمٓمًرا  اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر

 سمٚمٗمظ اًمٓمالق جيٕمؾ أن ىمٌؾ وم٘م٤مل ًمٚمنمع خم٤مًمٗم٦م ـُم اًمٜم٤مس قمغم ضمد ُم٤م وُمالطمٔم٦م
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 أمجع صمؿ يتِم٤مور، يم٠منف صمالصًم٤م قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗمذٟم٤مه ًمق: ىم٤مل صمالصًم٤م، اًمقاطمد اعمجٚمس ذم اًمثالث

 .صمالصًم٤م قمٚمٞمٝمؿ ومٜمٗمذه أُمره

 قمٚمٛمف ذم قمٛمر ُمثؾ وُمـ اعمجتٝمد، اًمٕم٤ممل احل٤ميمؿ شمٍمف سم٤مب ُمـ ُمٜمف هذه ومٙم٤مٟم٧م

ومً٘م٤م زلٟم اًم٘مرآن أن وطمًٌف وطمٙمٛمتف، اضمتٝم٤مده وذم  ًمف سمدا وم٢مذا ىمْمٞم٦م، ُمـ أيمثر ذم ًمف ُمقا

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم شمٙمـ مل اًمتل اجلديدة إؿمٞم٤مء سمٌٕمض اًمٜم٤مس يٕم٤مىم٥م أن

 ذًمؽ اًمٜم٤مس يتخذ أٓ سمنمط ًمؽذ ومٚمٚمح٤ميمؿ اًمٜم٤مس سمٕمض أومًده ُم٤م إصالح سم٤مب ُمـ

 .اًم٘مديٛم٦م إصٞمٚم٦م اًمنميٕم٦م هل يم٤مٟم٧م ًمق يمام يتٌٜمقهن٤م ضمديدة ٦مً ذيٕم

 اعمًٚمٛملم مج٤مهػم ضمرى طمٞم٨م احلٙمؿ هذا أص٤مب ُم٤م هذا اًمِمديد إؾمػ وُمع

 سمٙمرأبق آٟمًٗم٤م ًمٙمؿ ذيمرت يمام قمٚمٞمف ضمرى واًمذي اًمٜمٌقي، احلٙمؿ ٟمًق اًمًٜملم ُمر قمغم

 سمـ قمٛمر ؾمٜم٦م حمٚمٝم٤م وطمؾ ُمٜمًًٞم٤م ٟمًًٞم٤م اًمًٜم٦م هذه ص٤مرت ظمالومتف أول ذم وقمٛمر

 إمم أبدي٦م ذيٕم٦م وص٤مرت قمٜمٝم٤م، احلدي٨م صدد ذم ٟمحـ اًمتل قمٜمف اهلل ريض اخلٓم٤مب

 اعمتٗم٘مٝم٦م أو اًم٘مْم٤مة سمٕمض وم٤مء طمٞم٨م اًمزُم٤من، ُمـ ىمرن رسمع ٟمحق ىمٌؾ ُم٤م إمم اًمٕمٍم هذا

 وإٟمام واًمًٜم٦م اًمٙمت٤مب ُمـ اًمنمقمٞم٦م إدًم٦م قمغم أطمٙم٤مُمٝمؿ يٌٜمقن ٓ اًمذيـ ُمذهًٌٞم٤م شمٗم٘مًٝم٤م

، إُم٦م ُمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة قمغم ي٘مٞمٛمقهن٤م  جيقز إٟم٤ًمن يدقمٞمٝم٤م ُمّمٚمح٦م يمؾ وًمٞمس زقمٛمقا

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾمٜم٦م وذم اهلل يمت٤مب ذم ُمتٗم٘مًٝم٤م يم٤من إذا إٓ طمٙماًم  هل٤م يْمع أن

 يمثرة رأوا ح٤م.. اًم٘مْم٤مة أو اعمتٗم٘مٝم٦م ه١مٓء أقمٜمل.. اعمِم٤ميمؾ يمثرة ٟمٔمروا ومٚمام

 وىمد وشمٗمٙمػم، وقمل قمغم يٌٜمك مل اًمذي اًمٓمالق سم٥ًٌم إزواج سملم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ

 وم٠مرادوا ٓمالقاًم طمقادث ومٙمثرت يٜمٗمذ ٓ همْمٌٞم٦م صمقرة ُمـ ٟم٤مدًم٤م اًمٓمالق هذا يٙمقن

 قمٚمؿ ٓ وم٢مهنؿ اًمًٜم٦م، إمم اًمرضمقع إٓ: أىمقل ٓ إٓ أُم٤مُمٝمؿ ؾمٌٞماًل  جيدوا ومٚمؿ شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م

 هذه سم٠من ُمٜمٝمؿ زقماًم  ٦مساطم ًٜم٦ماًم حي٤مرسمقن يم٤مٟمقا  سمؾ ىمٌؾ، ُمـ يم٤مٟمقا  سم٤مًمًٜم٦م قمٜمدهؿ

 طمٙمٛمقا  ومحٞمٜمام هٜم٤م أُم٤م إرسمٕم٦م، ًمٚمٛمذاه٥م خم٤مًمػ همػمه٤م ُمـ يمٙمثػم أو يمٖمػمه٤م اًمًٜم٦م

! شمٜمٌٞمًٝم٤م وم٠مىمقل أقمقد سم٤مًمًٜم٦م، ًمٞمس وأظمذوا إرسمٕم٦م اعمذاه٥م قمغم اوؤدمر اعمّمٚمح٦م

 .شمٞمٛمٞم٦م اسمـ سمٛمذه٥م وإٟمام
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ه أيمثر ذم ٟمٕمٚمؿ يمام اهلل رمحف شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمذه٥م ه ومتقا  ظمػًما  اإلؾمالم قمـ اهلل ضمزا

 اًم٘مْم٤مة مجٝمقر سملم هب٤م يٗمتل فمؾ ومٝمق اعم٠ًمخ٦م، هذه ذًمؽ ُمـ واًمًٜم٦م، اًمٙمت٤مب قمغم ىم٤مئؿ

 وم٤مسمـ اًمتٕمديؾ، هذا ىمٌؾ اًم٘مْم٤مة يٗمٕمؾ يم٤من يمام يٗمتقن يم٤مٟمقا  ذيـاًم زُم٤مٟمف ذم واعمٗمتلم

 قمٜمد طمتك وقمرف احل٤مرض اًمٕمٍم ذم ُمذهٌف وم٤مٟمتنم ٓئؿ، ًمقُم٦م اهلل ذم شم٠مظمذه ٓ شمٞمٛمٞم٦م

 اسمـ ُمذه٥م سمتٌٜمل حتؾ اعمتٙم٤مصمرة اًمٓمالق ُمِمٙمٚم٦م أن ومقضمدوا اعمذهٌٞملم اًم٘مْم٤مة ه١مٓء

 ومٝمؿ واًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب اهلل ؾمٛمح ٓ خم٤مًمًٗم٤م شمٞمٛمٞم٦م اسمـ ُمذه٥م يم٤من ًمق طمتك شمٞمٛمٞم٦م

 اًمتل اعمِمٙمٚم٦م حتؾ سمذًمؽ سم٠من هرسًم٤م واًمًٜم٦م ًمٚمٙمت٤مب خم٤مًمٗمتف ي٤ٌمًمقن وٓ ؾمٞمتٌٜمقٟمف

 .اًمٞمد عمس عمًقه٤م

 ؿمٞمًئ٤م اًمٜم٤مس ي٤ٌمزم ٓ طمٞم٤مشمف ـمٞمٚم٦م سم٤مًمًٜم٦م ُمتٛمًًٙم٤م ئمؾ ومٝمق طمً٘م٤م اًمٗم٘مٞمف اعمًٚمؿ أُم٤م

 :اًمًٚمػ سمٕمض قمـ ىمٞمؾ يمام همْمٌقا  أم روقا  هبؿ هيتؿ وٓ إـمالىًم٤م

 ُمٍمقمل اهلل ذم يم٤من ضمٜم٥م أي قمغم  ُمًٚماًم  أىمتؾ طملم ٤مزمأب وًم٧ًم

 سم٠من يٗمتقن اعمٗمتلم ُمـ يمثػم يزال ٓ.. اعمٗمتلم وسمٕمض اًم٘مْم٤مة رضمع اًمٞمقم وم٤معمٝمؿ

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال▬ سم٤مئـ سمت٦م ـمالق هق اًمٓمالق هذا هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم ♂ هَمػْمَ

 اًمًٜم٦م، قمغم ًمٚمت٘مٚمٞمد ُمٜمٝمؿ شمرضمٞمًح٤م اًمّمحٞمح٦م اًمًٜم٦م ذًمؽ ذم خي٤مًمٗمقن[ 251:اًمٌ٘مرة]

 :اصمٜملم ؾمٌٌلم إمم ذًمؽ يٕمقد اًمزُم٤من، هذا ذم إُم٦م أيمثر ُمّمٞم٦ٌم وهذه

 ًمٚمًٜم٦م، شمٕمّمٌٝمؿ ُمـ أيمثر ًمٚمٛمذه٥م شمٕمّمٌٝمؿ: وأظمر سم٤مًمًٜم٦م، ضمٝمٚمٝمؿ: إول

 .أبًدا جيقز ٓ ًمٚمحؼ ىمٚم٥م وهذا

 (13:14:34( /33) ضمدة ومت٤موى)

 واضمد جمؾس دم ايمثالث زمؾػظ ايمطالق ضمؽم

 سمف شم٘مقًمقن واطمد زُم٤من وذم واطمد ُمٙم٤من ذم اًمثالث اًمٓمالق ذم ؿمٞمخ ي٤م:ائلايمس

 .اجلٛمٝمقر ىمقل ُمثؾ واطمدة؟ سمقىمققمف شم٘مقًمقن أو

 شمٕمتؼم أهن٤م ذًمؽ ذم سحي٦م اًمًٜم٦م واطمد جمٚمس ذم اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق :ايمشقخ



 414   اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمثالث   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم اًمزُم٤من هذا ذم اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤مء وىمد واطمدة ـمٚم٘م٦م اًمٓمالق هذا

 هق وإٟمام اعمذهٌٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م قمـ اعمتجرد اًمٕمٚمٛمل سمحثٝمؿ ًمٞمس ٝم٤مإًمٞم اوٓمرهتؿ

 اًمثالث سمٚمٗمظ زوضمتف ـمٚمؼ أنف عمجرد اًمزوضملم سملم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ يمثرة ُمالطمٔمتٝمؿ

 سمف قمٛمؾ اًمذي اًم٘مديؿ اًمرأي شمٌٜمل سمٓمريؼ اعمِم٤ميمؾ هذه ختٗمٞمػ ومرأوا واطمد جمٚمس ذم

 ًمٞمس ذًمؽ ذم حيتجقا  أن ًمقاضم٥ما ويم٤من شمٕم٤ممم اهلل رمحٝمام اجلقزي٦م ىمٞمؿ واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 قمٝمد وذم اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م هٙمذا اًمًٜم٦م سم٠من وإٟمام اعمدقم٤مة سم٤معمّمٚمح٦م

 قمٛمر رأى صمؿ واطمدة ـمٚم٘م٦م اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق يم٤من قمٛمر ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمراً  سمٙمر أيب

 وضمؾ قمز اهلل ٕن اًمٓمالق ؾمٜم٦م اًمًٜم٦م ظم٤مًمٗمقا  ٕهنؿ هلؿ قم٘مقسم٦م صمالصم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ يٜمٗمذه٤م أن

شَم٤منِ  اًمٓمَّاَلُق »: ي٘مقل ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢ِمُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  ذم أي ش229:اًمٌ٘مرةش»سم٢ِِمطْم

 ىمد اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت جيٛمع وم٤مًمذي سم٢مطم٤ًمن شمنيح أو سمٛمٕمروف إُم٤ًمك ـمٚم٘م٦م يمؾ

٤مكٌ »: ىمقًمف ذم ًمٕم٤ٌمده اهلل ذقمٝم٤م اًمتل اًمٗمًح٦م هذه ٟمٗمًف قمغم طمرم ًَ  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢ِمُْم

٤منٍ  يٌح شَمْنِ  ًَ  شصمالصم٤مً  قمٚمٞمٝمؿ ٟمٗمذٟم٤مه أنٜم٤م ومٚمق»: قمٛمر ىم٤مل وًمذًمؽ ش229:اًمٌ٘مرةش»سم٢ِِمطْم

 .يمٗم٤مي٦م اًم٘مدر وهبذا زُم٤مٟمف ذم خُيَٓم٠َّم ٓ ُمٜمف اضمتٝم٤مداً  هذا ويم٤من ذًمؽ قمٜمف اهلل ريض ومٗمٕمؾ

 (21 -وإثر احلدي٨م أهؾ ُمقىمع-ضمدة ومت٤موى)

 شمالشًما أم واضمًدا ؿمالوماً  يؼع هل ايمثالث زمؾػظ ايمطالق

 سمف شم٘مقًمقن واطمد، زُمـ وذم ُمٙم٤من ذم اًمثالث ـمالق ذم شم٘مقًمقن ؿمٞمخ ي٤م :مداطمؾة

 أم اًمثالث سمقىمقع شم٘مقًمقن.. اجلٛمٝمقر ىمقل ُمثؾ اًمٓمالق واطمدة، سمقىمقع شم٘مقًمقن أو

 سمقاطمدة؟

 شمٕمتؼم أهن٤م ذًمؽ ذم سحي٦م وم٤مًمًٜم٦م واطمد جمٚمس ذم اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق :ايمشقخ

 احل٘مٞم٘م٦م هذه إمم اًمزُم٤من ذاه ذم اًمٜم٤مس سمٕمض وم٤مء وىمد واطمدة، ـمٚم٘م٦م اًمٓمالق هذا

 هق وإٟمام اعمذهٌٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦م قمـ اعمتجرد اًمٕمٚمٛمل سمحثٝمؿ ًمٞمس إًمٞمٝم٤م اوٓمرهؿ

 صمالث سمٚمٗمظ زوضمتف ـمٚمؼ أنف عمجرد اًمزوضملم سملم شم٘مع اًمتل اعمِم٤ميمؾ يمثرة ُمالطمٔمتٝمؿ

 سمف قمٛمؾ اًمذي اًم٘مديؿ اًمرأي شمٌٜمل سمٓمريؼ اعمِم٤ميمؾ هذه ختٗمٞمػ ومرأوا واطمد، جمٚمس ذم



 413 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمالق سمٚمٗمظ اًمثالث 

 ذًمؽ ذم حيتجقا  أن اًمقاضم٥م ويم٤من شمٕم٤ممم، اهلل رمحٝمؿ اجلقزي٦م ًم٘مٞمؿا واسمـ شمٞمٛمٞم٦م اسمـ

 اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يم٤مٟم٧م هٙمذا اًمًٜم٦م ٕن وإٟمام اعمدقم٤مة سم٤معمّمٚمح٦م ًمٞمس

 واطمدة، ـمٚم٘م٦م اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق يم٤من قمٛمر، ظمالوم٦م ُمـ وؿمٓمًرا  سمٙمر أيب قمٝمد وذم

 اًمٓمالق: ؾمٜم٦م اًمًٜم٦م، ظم٤مًمٗمقا  ٕهنؿ هلؿ: قم٘مقسم٦م صمالصًم٤م قمٚمٞمٝمؿ يٜمٗمذه٤م أن قمٛمر رأى صمؿ

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق : ▬ي٘مقل وضمؾ قمز اهلل ٕن ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ ♂ سم٢ِِمطْم

 جيٛمع وم٤مًمذي سم٢مطم٤ًمن، شمنيح أو سمٛمٕمروف إُم٤ًمك ـمٚم٘م٦م يمؾ ذم: أي [229:اًمٌ٘مرة]

: ىمقًمف ذم ًمٕم٤ٌمده اهلل ذقمٝم٤م اًمتل اًمٗمًح٦م هذه ٟمٗمًف قمغم طمرم ىمد اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت

٤مكٌ ▬ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  أنٜم٤م ومٚمق: قمٛمر ىم٤مل وًمذًمؽ [229:اًمٌ٘مرة♂ ]سم٢ِمطِْم

 .زُم٤مٟمف ذم خيٓم٠م ٓ ُمٜمف اضمتٝم٤مد هذا ويم٤من ذًمؽ قمٜمف اهلل ريض ومٗمٕمؾ صمالصًم٤م قمٚمٞمف ٟمٗمذٟم٤مه٤م

 (11:33:23/ 2 – ضمدة ومت٤موى)

 





 البدعُ الطالم





 419 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   اًمٓمالق اًمٌدقمل 

 يؼع ايمبدفمي ايمطالق هل

 وأبق -قمٛمر اسمـ ي٠ًمل قمروة ُمقمم أجٛمـ سمـ اًمرمحـ قمٌد ؾمٛمع أنف :اًمزسمػم أيب قمـ

 سمـ اهلل قمٌد ـَمٚمَؼ  :ىم٤مل طم٤مئْم٤ًم؟ اُمرأتف ـَمٚمَؼ  رضمؾ ذم شمرى يمٞمػ :ىم٤مل -يًٛمع اًمزسمػم

 :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٛمر وم٠ًمل ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل قمٝمد قمغم طم٤مئض وهل اُمرأتف قمٛمر

ه٤م: اهلل قمٌد ىم٤مل طم٤مئض؟ وهل اُمرأتف ـَمٚمَّؼ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد إن: وم٘م٤مل  ومل قمكم ومردَّ

ْؽ  أو ومٚمٞمٓمَٚمؼ ـَمُٝمَرْت: إذا» :وىم٤مل ؿمٞمئ٤ًم، َيَرَه٤م ًِ  .شًمُٞمْٛم

٤َم َي٤م»▬ :ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وىمرأ : قمٛمر اسمـ ىم٤مل ِلُّ  َأهيُّ ٤مء ـَمٚمَّْ٘متُؿُ  إَِذا اًمٜمٌَّ ًَ َـّ  اًمٜمِّ  ذم ♂وَمَٓمٚمُِّ٘مقُه

ٌُؾِ   .شقِمدهتِـ ىُم

 واسمـ ُمًٚمؿ وأظمرضمف. شاًمّمحٞمح» رضم٤مل رضم٤مًمف صحٞمح، إؾمٜم٤مده: ىمٚم٧م»

...  ؿمٞمئ٤مً  يره٤م ومل قمكمَّ  ومرده٤م: ُمٕمٜمك أن اًمٕمٚمامء قمـ وذيمر احل٤مومظ، وصححف. ٤مروداجل

 اًمرواي٦م سمدًمٞمؾ ي٘مع: مل اًمٓمالق أن ُمٕمٜم٤مه وًمٞمس اًمًٜم٦م، قمغم شم٘مع مل ًمٙمقهن٤م ُمًت٘مٞماًم:: أي

 . شواطمدة أهن٤م: ُمرومققم٤مً  وصح هب٤م، اقمتدَّ  قمٛمر اسمـ سم٠من اعمٍمطم٦م اعمت٘مدُم٦م

 ش593-591/ 6) داود أيب ؾمٜمـ صحٞمح)

 ضمائضا امرأسمه ؿمؾق من

 ـمٚمؼ رضمؾ ذم شمرى يمٞمػ: ؾمئؾ قمٛمر اسمـ أن صحٞمح سمًٜمد داود أبق روى»

 رؾمقل وأن طم٤مئض، وهل اُمرأتف ـمٚمؼ طملم ىمّمتف اًم٤ًمئؾ قمغم وم٘مص طم٤مئْم٤ًم، اُمرأتف

  .صحٞمح ش .ؿمٞمئ٤مً  يره٤م ومل قمٚمٞمف رده٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل



 431   اًمٓمالق اًمٌدقمل   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 يره٤م مل ٕمٜمكاعم سمؾ ـمالىم٤ًم، يره٤م مل أنف ذم ٟمّم٤مً  ًمٞمسش ؿمٞمئ٤مً  ير ومل: »ىمقًمف وًمٙمـ

سم٤مً   هذه ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ًمثٌقت ُمٜمف سمد ٓ اًمت٠مويؾ وهذا اهلل، رمحف اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل يمام صقا

 قمٜمف، صحٞمح٦م قمدة ـمرق ُمـ هب٤م، قمٛمر اسمـ اقمتداد وصمٌقتش واطمدة هل: »اًمٓمٚم٘م٦م

 .ضمداً  ُمٝمؿ وم٢مٟمف ومٚمػماضمع اًم٤ًمسمؼ، اعمّمدر ذم  اؾمت٘مّمٞمتٝم٤م

 (352ص(  )واحلرام احلالل أطم٤مدي٨م ختري٩م ذم اعمرام هم٤مي٦م)

 



 ًالشهزان الػضبان طالم





 435 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ْم٤ٌمن واًمًٙمرانـمالق اًمٖم 

 إنمالق دم ؿمالق ال ضمديث همؼه

 احلدي٨م؟ هذا وم٘مف أرضمق شإهمالق ذم ـمالق ٓ»: طمدي٨م :ايمسمال

 همػم ـمٌٞمٕمٞم٦م همػم ٟمٗمًٞم٦م طم٤مًم٦م ذم ـمٚمؼ إذا اًمزوج أن :احلدي٨م هذا وم٘مف :ايمشقخ

 سمحؼ زوضمتف قمغم همْم٥م ،همْمٌٞم٦م صمقرة هل وإٟمام أُمره، ًمٕم٤مىم٦ٌم ٟم٤مفمر همػم أومٙم٤مره، ضم٤مُمع

 .ومٓمٚم٘مٝم٤م ُمٝمؿ، ًمٞمس سم٤ٌمـمؾ وأ

 .ذقم٤مً  واىمع همػم اًمٓمالق ومٝمذا ،اًمٖمْمٌٞم٦م احل٤مًم٦م هذه ذم 

 واطمدة ٟم٘مٓم٦م ذم أظمر ُمع أطمدمه٤م يٚمت٘مل ،ُمٕمٜمٞم٤من ًمف اًمٗم٘مٝم٤مء شمٗمًػم ذم اإلهمالق 

 .اًمتٕمٌػم هذا صح إذا ،احلرة اإلرادة حت٘مؼ قمدم: وهل

 ص٤مطمٌف قمغم يٖمٚمؼ اًمذي ،اًمٖمْم٥م هق اإلهمالق: آٟمٗم٤مً  ذيمرشمف ُم٤م اعمٕمٜمٞملم أطمد 

 .اًمًٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم ـمري٘م٦م

ه، هق: أظمر اعمٕمٜمك   ي٘مع وهذا يريده، وٓ اًمتٓمٚمٞمؼ قمغم يٙمره اإلٟم٤ًمن اإليمرا

 ه١مٓء إن٤ًمب ،أقمامم يًٛمقهؿ اًمذيـ اًمزوضم٤مت آسم٤مء اًمٜم٤مس سمٕمض ُمـ يمثػماً 

 سمٜمتل شمٓمٚمؼ: ًمف وي٘مقل وهيدده ومٞم٠ميت ،همْمٌتف ذم خمٓمئ٤مً  يٙمقن ورسمام ،صٝمره قمغم يٖمْم٥م

 ُم٤م اًمٓمالق هذا ًمٙمـ ـمٚم٘مٝم٤م، هق ـمٚم٘مٝم٤م، ـم٤مًمؼ، أن٧م شمٗمْمؾ اًم٤ًمقم٦م، هذه أىمتٚمؽ أو

 .واىمع همػم اًمٓمالق هذا ُمٜمف، وسم٢مرادة سمرهم٦ٌم يم٤من

 اعمٙمره ـمالق أن اعمذاه٥م أت٤ٌمع سمٕمض ُمـ يٗمتل ُمـ ،اًمٞمقم طمتك يقضمد ذًمؽ ُمع 

 سمّمقرة احلدي٨م هذا وظمالف ،قم٤مُم٦م سمّمقرة يمٚمف اًمنمع قمٛمقم ظمالف هذا واىمع،

 ش.إهمالق ذم ـمالق ٓ» :ظم٤مص٦م

 اح٤مؾمؽ ومٕمٚمف ًمق ومٕمالً  ومٕمؾ أنف ،ُمقؾمك اهلل يمٚمٞمؿ قمـ طمٙمك ىمد وضمؾ قمز واهلل 

 ُمثؾ إرض، هب٤م ورضب إًمقاح، أخ٘مك ٕنف :ًمٙمٗمر شمٍمومف ًمٕم٤مىم٦ٌم اعمدرك ًمٜمٗمًف

 يمٗمر، ُمتٕمٛمداً  قم٤مُمداً  ومٕمٚمف ًمق هذا إرض، سمف وييب اًمٙمريؿ اعمّمحػ ي٠مظمذ إٟم٤ًمن
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 ح٤م ُمتك؟ اًمتقراة، ومٞمٝم٤م اًمتل إًمقاح أخ٘مك كوُمقؾم قمزوضمؾ، اهلل ًمٙمالم إه٤مٟم٦م ٕنف

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ قمٌدوه سمٕمده، ُمـ اًمٕمجؾ اختذوا ىمقُمف سم٠من أبٚمغ

 سم٤مًٕمقاح إرض وميب ومٕمؾ، ُم٤م قم٤مىم٦ٌم ذم يٗمٙمر أن ُمٜمٕمتف اًمٖمْمٌٞم٦م اًمثقرة ومٝمذه 

 .وُمقؾمك إسمراهٞمؿ صحػ اًمّمحػ ومٞمٝم٤م اًمتل هذه

 سم٤مًمٜم٤مس ظم٤مص٦م اًمٜم٤مس، سمٕم٤مُم٦م ٟم٘مقل ومامذا ا،هذ ُمثؾ يٗمٕمؾ اهلل يمٚمٞمؿ هذا يم٤من إذا 

 .صؼم قمٜمدهؿ وُم٤م ضمٚمد قمٜمدهؿ ومٞمف ُم٤م اًمذيـ

 قمٜمف اهلل ريض اًمث٘مٗمل سمٙمرة أيب طمدي٨م ُمـ اًمّمحٞمحلم ذم طمدي٨م ي٠متٞمٜم٤م: وأظمػماً 

 ىم٣م ًمق شمرى شهمْم٤ٌمن وهق اصمٜملم سملم اًم٘م٤ميض ي٘ميض ٓ»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل: ىم٤مل

 طم٤مًم٦م ذم ىمْم٤مؤه يٜمٗمذ هؾ اً واطمد ٤مً ومٚمً وًمق ًمٌٙمر، ُم٤م ًمزيد أقمٓمك ُم٤م ىمْمٞم٦م ذم اصمٜملم سملم

  اًمٖمْم٥م؟

 ومحٙمؿ وم٘م٣م، ي٘ميض أن جيقز ٓ ش ي٘ميض ٓ»: ىم٤مل اًمرؾمقل ٕن :ٓ :اجلواب

 ي٘مقل همْمٌٞم٦م صمقرة ذم ،أـمٗم٤مًمف ويٞمتؿ  سمٞمتف خيرب سمٛمـ سم٤مًمٙمؿ ومام ٟم٤مومذ، همػم فئىمْم٤م

 ٚمٞمفقم ىم٤مل ًمذًمؽ ٟم٤مومذًا، يٙمقن ٓ أن أومم سم٤مب ُمـ هذا ـم٤مًمؼ، أن٧م روطمل: ًمزوضمتف

 .شإهمالق ذم ـمالق ٓ»: اًمًالم

  (11 :54 :21/ 289/واًمٜمقر اهلدى)

 ايمغضبان ؿمالق ضمؽم 

 ذم يقضمد ٓ ـم٤مًمؼ، أن٧م: هل٤م وم٘م٤مل زوضمتف، وسملم سمٞمٜمف ٟمٗمقر ص٤مر رضمؾ :مداطمؾة

 اًمٓمالق؟ هذا ذم اًمنمع طمٙمؿ ومام ،٤مً وزقمالٟم ٤مً همْم٤ٌمٟم يم٤من ًمٙمـ اًمٓمالق، ٟمٞمتف

 يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٜمٞم٦م، ممإ ٓيٜمٔمر سيح، يٙمقن ح٤م اًمٓمالق :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ يأ :مداطمؾة

 .أظمرى ُٕمقر يٜمٔمر ًمٙمـ ًمٚمٜمٞم٦م، يٜمٔمر ٓ هٜم٤م ـم٤مًمؼ، أن٧م: ُٓمرأتف ي٘مقل واطمد ح٤م :ايمشقخ
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 اًمٖمْم٥م، صٗم٦م وهل صٗم٦م ووٕم٧م أن٧م همْم٤ٌمن، يٙمقن ُم٤م رؿمده، ٤مً ُم٤مًمٙم يٙمقن أن: ُمٜمٝم٤م 

 هذا ٕن اًمٓمالق: ىم٤مصد يم٤من ُم٤م أنف قمٜمف ىمقًمؽ قمـ يٖمٜمل ومذًمؽ حت٘مؼ اًمٖمْم٥م يم٤من وم٢مذا

 يمٞمػ؟ قمروم٧م سيح، اًمٓمالق

 .اًمٍميح اًمٓمالق هق هذا يٓمٚمؼ ٟم٤موي يم٤من ًمق: يٕمٜمل :مداطمؾة

 ومٝمذا يٛمزح يم٤من وإن ،ـم٤مًمؼ أن٧م: ًمزوضمتف ي٘مقل أن هق اًمٍميح اًمٓمالق ٓ، :ايمشقخ

 ومٝمذا همْم٤ٌمن صحٞمح يم٤من إذا ًمٙمـ اًمٓمالق، ىم٤مصد يم٤من ُم٤م ىمقًمف ي٘مٌؾ وٓ سيح، ـمالق

 ٤من؟اإلًٟم هذا ووع ؿمق سم٘مل ومِمقف قمذر،

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م همْم٤ٌمن يم٤من :مداطمؾة

 .ـمالق ذم ُم٤م همْم٤ٌمن يم٤من إذا :ايمشقخ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م قمٚمٞمف يؽمشم٥م ُم٤مذا ،ـمٞم٥م :مداطمؾة

 .زوضمتف وٓ هق ٓ ،رء قمٚمٞمف يؽمشم٥م ُم٤م :ايمشقخ

 وزوضمتف؟ هق: يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .ُم٤ًميملم قمنمة إـمٕم٤مم أُم٤م :مداطمؾة

 .يٛملم ذاك ،ٓ :ايمشقخ

 .ؿٟمٕم ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 يمٗم٤مرة قمٚمٞمف يٛملم هذا.....  يمذا، ُمٙم٤من إمم ذه٧ٌم إن اًمٓمالق قمكم :ىم٤مل إذا هذا :ايمشقخ

 .هذه همػم حتٙمٞمٝم٤م اًمتل اًمّمقرة أن٧م أُم٤م يٛملم،

 .ؿمٞمخٜم٤م ي٤م صحٞمح :مداطمؾة

 .إيف :ايمشقخ

  (.3 :28 :/ ..  73/   واًمٜمقر اهلدى)



 436   ـمالق اًمٖمْم٤ٌمن واًمًٙمران   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ايمغضبان ؿمالق ضمؽم

 ٙمؿ؟احل هق ومام همْم٤ٌمن، وهق اُمرأتف ـمٚمؼ رضمؾ :مداطمؾة

 شمٓمٚمؼ وٓ يديـ ومٝمق همْم٤ٌمن وهق ـمٚمؼ أنف ىمقًمف ذم ص٤مدىًم٤م يم٤من إذا :ايمشقخ

 اًمٕمٚمامء ومن وىمد شإهمالق ذم ـمالق ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ًم٘مقًمف ُمٜمف زوضمتف

ه،: أطمدمه٤م اصمٜملم سمتٗمًػميـ احلدي٨م هذا ذم اإلهمالق  اًمٖمْم٥م هق: وأظمر اإليمرا

ًدا يٙمقن أن يٌٕمد ٓ اًمث٤مين واعمٕمٜمك اًمًٚمٞمؿ، اًمتٗمٙمػم ُمـ ص٤مطمٌف يٛمٜمع اًمذي  ُمـ ُمرا

 وهق اصمٜملم سملم اًم٘م٤ميض ي٘ميض ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىمقًمف ُمثؾ ٕن احلدي٨م: هذا

 اًم٘م٤ميض ي٘ميض ٓ»: اًمث٤مين احلدي٨م ٕن اًمٖمْم٤ٌمن: ـمالق وىمقع قمدم ي١ميد شهمْم٤ٌمن

 ٓ طمٙمٛمف يم٤من ُمٝمام ُم٤م طمٙمقُم٦م ذم طمٙمؿ إذا اًم٘م٤ميض أن: يٕمٜمل شهمْم٤ٌمن وهق اصمٜملم سملم

 .همْمٌف طم٤مًم٦م ُمٜمف صدر يم٤من إذا يٜمٗمذ ٓ ومحٙمٛمف اح٤مدي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م طمٞم٨م ُمـ ًمف ٦مىمٞمٛم

 سمحٙمؿ أنِم٠مه سمٞم٧م ظمراب ومٞمف اًمذي اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق ي٘مع ٓ أن أومم سم٤مب ومٛمـ

 ذم سمٜم٤مه ممـ شمّمدر سمٙمٚمٛم٦م اًمٌٞم٧م هذا هدم يٙمقن ومال إُمر، وزم وإذن سم٢مؿمٝم٤مد اًمنمع

: وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك ىمقًمف سمذًمؽ ٟم٤ميِمٕمر يمام ًمذًمؽ، ُمريًدا يٙمقن أن سمد ومال همْمٌف، طم٤مًم٦م

َ  وَم٢مِنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬  ُمع ي٘مؽمن ٓ وم٤مًمٕمزم[ 227:اًمٌ٘مرة♂ ]قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ

 يم٤من ًمذًمؽ ُم٤م، أُمر شمٜمٗمٞمذ قمغم واهلٛم٦م اًمٕمزم ومجع اًمتٗمٙمػم يٛمٜمع وم٤مًمٖمْم٥م اًمٖمْم٥م،

 رؾم٤مًم٦م اهلل رمحف اجلقزي٦م ىمٞمؿ وٓسمـ ي٘مع، ٓ اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق أن: اًمراضمح اًم٘مقل

 .اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق ذم اًمٚمٝمٗم٤من إهم٤مصم٦م: اؾمٛمٝم٤م أفمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ذم ظم٤مص٦م

 (11:15:55( /ب26) ضمدة ومت٤موى)

 ايمتلديب زمؼصد ايمغضب ضمايمة دم ايمطالق

 يم٤من ًمٙمـ ،مت٤مم وقمك ذم  يم٤من ُم٤م ـمالىم٤مً  زوضمتف ـمٚمؼ إذا ًمٚمٛمٓمٚمؼ سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمسائل

  اًمٓمالق هذا دي٘مّم ايش ًمٙمـ ،اإلهمالق طمد قمٜمده اًمٖمْم٥م طمد يّمؾ ٓ  همْم٥م ذم

 ؟ٓ أم اًمٌمء هذا ذم اًمٓمالق ي٘مع ومٝمؾ ،اًمت٠مديٌل
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 :ؿمٞمئلم اعمٓمٚمؼ هذا ـمالق ذم أن ؾم١ماًمؽ ُمـ يٌدو :ايمشقخ

 .اإلهمالق طمد إمم يّمؾ مل اًمٓمالق أن -شمٕمٌػمك طمد قمغم- :إول اًمٌمء 

 اعمرأة ًمتخقيػ ىم٤مصداً  يم٤من وإٟمام ،ًمٚمٓمالق ىم٤مصداً  يٙمـ مل نفأ :إظمر واًمٌمء 

 ؟ؽيمذًم ،سم٤مًمٓمالق

  ؟ٟمٕمؿ :ايمسائل

 :ؿمٞمئ٤من هٜم٤م :ايمشقخ

 ؾم٤مًم٥م إن يمالُمؽ ُمـ ٟمتٛمٞمز طمتك ،اإلهمالق ُمـ شمٗمٝمٛمف اًمذي ُم٤م :إول اًمٌمء 

 ؟أن٧م شمٗمٝمؿ ومٞمام  اإلهمالق ـمالق اًمٓمالق هق ومام ،ُمقضم٥م أو

 ٓ نفأ يٕمٜمل ،اًمٖمْم٥م خ٦م٠مُمً ذم آقمتٞم٤مدي احلد قمـ  اخلروج أومٝمؿ ،ذم :ايمسائل

 . اعمٗمٝمقم...  هذا ي٘مقل ُم٤م ٕمٜمكُم يٗمٝمؿ ُم٤م أو ،يتٙمٚمؿ  قمٜمدُم٤م يِمٕمر

   ،يمذًمؽ شمريد ي٘مقل ُم٤م يٕمل ٓ يٕمٜمل ،جمٜمقٟم٤مً   ص٤مر هذا أن ُمٕمٜم٤مه٤م يٕمٜمل  :ايمشقخ

 .يمذًمؽ إُمر ًمٞمس

 اًمتٗمٙمػم ُمـ ُمٜمٕمف اًمٖمْم٤ٌمن قمغم ؾمٞمٓمر ُم٤م اًمذي اًمٖمْم٥م ،اًمٖمْم٥م هق اإلهمالق 

 . اًمًٚمٞمؿ

 واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف ىم٤مل يمام ،اًمٖمْم٥م ُمـ أيمثر ؿمٞمئ٤مً  يٕمٜمل ٓ هٜم٤م اإلهمالق 

 اًمٖمْم٥م ٕن ذًمؽ ،شهمْم٤ٌمن وهق اصمٜملم سملم  اًم٘م٤ميض  ي٘ميض ٓ» :اًمّمحٞمح سم٤محلدي٨م

 اًمٕمزم يٜم٤مذم اًمٖمْم٥م هذا صمؿ ،اًمًٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم وسملم سمٞمٜمف ومٞمحقل ،اإلٟم٤ًمن ـمٌٞمٕم٦م يٓمقر

َ  وَم٢ِمنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬  اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم اعمذيمقر ♂ قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ

 .[227:اًمٌ٘مرة]

 ىمٚمٌف ذم ٟمٗمًف ذم يتح٘مؼ أن سمد ومال ،ذقمٞم٤مً  ـمالىم٤مً  يٓمٚمؼ أن يريد ؼٚمِّ ٓمَ ُمُ  ومٙمؾ 

 قمـ  :اًمٞمقم ي٘م٤مل يمام إٟمام ،آٟمٞم٦م يمثقرة اًمٓمالق ُمٜمف يّمدر وًمٞمس ،اًمٓمالق قمغم اًمٕمزم

 هق ومٝمذا ، زوضمف يٓمٚمؼ أن قمغم اًمٗمٙمرة ومجع قمزم ومٛمـ ،وشمّمٛمٞمؿ شمّمقير ؾم٤مسمؼ

 أراده اًمذي ،اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق هق ومٝمذا  ـمٚمؼ صمؿ ،وأهمْم٥م أثػم إذا أُم٤م ،اًمٓمالق
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 شإهمالق ذم  ـمالق ٓ» :اًمًٜمـ ذم اعمٕمروف احلدي٨م ذم واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل

 .أوًٓ  هذا

 يّمؾ مل  ًمٙمـ ٤ًم،همْم٤ٌمٟم يم٤من ٟمفإ شم٘مقل اًمذي اعمٓمٚمؼ هذا ذم ٟمٕمرف أن يٜمٌٖمل :شماكقاً 

  يم٤من ومامذا ،وختقيٗمٝم٤م إره٤مهب٤م ي٘مّمد يم٤من ذًمؽ ُمع شم٘مقل ،اإلهمالق إمم اًمٖمْم٥م سمف

 . ؿم٠منف

 . ـم٤مًمؼ أن٧م ىم٤مل :ايمسائل

 . هٙمذا ،ـم٤مًمؼ أنتل هل٤م ىم٤مل  ،ؿم٠منف  ذم :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 . ذًمؽ  ؿم٤مسمف ُم٤م أو ،سم٤مًمٓمالق يٛملم يٕمٜمل ُمش :ايمشقخ

 . ىم٤مل ُم٤م ،ٓ  ،ٓ :ايمسائل

 . ؟ـم٤مًمؼ أن٧ِم  هل٤م  ىم٤مل :ايمشقخ

 . ـم٤مًمؼ أن٧ِم   :ايمسائل

 .يمٜم٤مي٦م وـمالق يحس  ـمالق ،ىمًامن اًمٕمٚمامء قمٜمد اًمٓمالق هٜم٤م أن اٟمٔمر :ايمشقخ

 ـمالىم٤مً   ـمٚمؼ وم٢مذا ،ىمّمده[ ُمٕمف]  يٜمٗمع وٓ ومٞمف جيدي ٓ اًمٍميح وم٤مًمٓمالق 

 .وإره٤مهب٤م ختقيٗمٝم٤م يريد  يم٤من نفأ ُمٜمف ي٘مٌؾ ٓ ،سحي٤مً 

 إي٤مك سمدي ُم٤م روطمل ُمثالً  ي٘مقل أن شم٠مويٚمف ي٘مٌؾ ومٝمٜم٤م ،اًمٙمٜم٤مي٦م ـمالق سمخالف 

  نإو ،ٟمٞمتف وي٘مٌؾ يديـ هق ومٝمٜم٤م ،سيح همػم ـمالق هذا ،ذًمؽ وٟمحق اهٚمؽ إمم اذهٌل

 .  ُمٜمف ي٘مٌؾ ٓ  ـم٤مًمؼ أن٧م: ٤مهل ىم٤مل إذا أُم٤م  ُمٜمف ي٘مٌؾ ،شمٓمٚمٞم٘مٝم٤م أردت ُم٤م أن٤م :ىم٤مل

 .. يٛمٜمع يٕمٜمل قمٜمف جيزي ُم٤م واًمٖمْم٥م :ايمسائل

 .اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٜم٘مٓم٦م ذم أن ٟمحـ  :ايمشقخ

 .ُمٜمٝم٤م اٟمتٝمٞم٧م سم٠منٜمل زقمٛم٧ُم  :إومم اًمٜم٘مٓم٦م  
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 ،يمٜم٤مي٦م وـمالق سيح ـمالق ىمًامن اًمٓمالق ،٤مٟمٞم٦ماًمث اًمٜم٘مٓم٦م ذم ٟمحـ أن 

 .اًمٓمالق ًمٖمػم اعمٓمٚمؼ ىمّمد  ومٞمف ؾي٘مٌ ٓ اًمٍميح اًمٓمالق

 ؟هذا واوح ،يمالُمف ومٞمت٠مول ىمّمده ُمٜمف ي٘مٌؾ  ومٝمٜم٤م اًمٙمٜم٤مي٦م ـمالق أُم٤م 

  ٟمٕمؿ  :ايمسائل

 ٓ ،اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق ،اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق إمم اًمٕمقدة ُمـ سمد ٓ نفأ يٌدو :ايمشقخ

 حيٙمؿ هق وإٟمام ،ٓ أو همْم٤ٌمن  يم٤من سم٠منف يٓمٚمؼ أن زيد قمغم ٙمؿحي أن إٟم٤ًمن أي يًتٓمٞمع

 ؿم٤مهد ُمـ  سمد وٓ ،هذا ُمٜمف وم٘مٌؾ همْم٤ٌمن يمٜم٧م أن٤م  :هق ىم٤مل وم٢مذا ،ٟمٗمًف قمغم سمٜمٗمًف

 . همْم٤ٌمن يم٤من ومٕمالً  سم٠منف يِمٝمد

 إمم وصؾ هؾ ومٞمف، اًمٖمْم٥م ٟم٦ًٌم ًمٜم٘مٞمس اًمؽمُمقُمؽم ُمثؾ ُمٞمزان قمٜمدٟم٤م ًمٞمس وًمٙمـ 

 .إـمالىم٤مً  اًم٘مٌٞمؾ هذا ُمـ رء يقضمد ٓ ،يّمؾ  مل وأ اًمًٚمٞمؿ اًمتٗمٙمػم ُمـ يٛمٜمٕمف طمد

  :ـمالىمف يٜمٗمذ ٓ ومحٞمٜمئذٍ  ،همْم٤ٌمن يمٜم٧ُم  ينإ :ىم٤مل إذا ُمٜمف ومٞمٙمتٗمل  وًمذًمؽ 

 . شإهمالق ذم ـمالق ٓ» :اًم٤ًمسمؼ ًمٚمحدي٨م

 ًمٚمًٜم٦م شم٤ٌمقم٤مً او اًمٕمٚمامء جلٛمٝمقر ظمالوم٤مً   ٟمحـ ٟمٕمت٘مد وهق ،أظمػم رءٌ  هٜم٤م وًمٙمـ 

 سمٕم٤ٌمرة أقمؼم  وإٟمام ،ـمٚمؼ إذا أن أىمقل ٓ ،اًمٓمالق قمزم إذا اًمرضمؾ أن ،اًمّمحٞمح٦م

 مل وم٢مذا ،قمدًملم ؿم٤مهديـ قمٚمٞمف  يِمٝمد أن ُمـ ومالسمد ،اًمٓمالق قمزم إذا :وم٠مىمقل ،أدق

 ،واوح ،ـمالق ومال يِمٝمد مل إن :أي ،دٝمِ ِْم يُ  طمتك اًمتٜمٗمٞمذ قمـ ُمقىمقف وم٤مًمٓمالق  يٗمٕمؾ

 . اًم١ًمال ذك قمـ اجلقاب يٜمتٝمل وهبذا

 (11 :11: 45/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمسؽران ؿمالق

 ؟اًمًٙمران ًمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :ايمسائل
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 سمؾ يم٤مهل٤مزل  ،ٟمٗمًف قمغم  سمٜمٗمًف ضم٤مٟمٞم٤مً  يٕمتؼم ٕنف :ذٗمُ ٜمْ يَ  اًمًٙمران ـمالق :ايمشقخ

 سمتٕم٤مـمل يًٙمر واًمذي ،واىمع ـمالىمف هق هيزل اًمذي ٕن :زل٤ماهل ُمـ أومم سم٤مًمٓمالق هق

 .سم٤مًمٓمالق اهل٤مزل ُمـ  إصمامً  اؿمد ومٝمق اخلٛمر

 ،اًمًٙمران ـمالق يٜمٗمذ أن إومم ومٛمـ ،ـمالىمف يٜمٗمذ سم٤مًمٓمالق اهل٤مزل يم٤من وم٢مذا 

 ،وم٠موم٘مده٤م ُم٤مًمٙم٤مً  يم٤من نفأ اجلقاب ٕن :إلرادشمف ُم٤مًمٙم٤مً  ًمٞمس  هذا سم٠من ي٘مقل عمـ ظمالوم٤مً 

 . ويمًٌف سمًٕمٞمف أي

  (11: 19: 16/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمطالق دم اإلؾمفاد

 ًمٙمـ ،اًمزوضم٦م يٓمٚمؼ ُمثالً  ساًمٜم٤م ُمـ اً يمثػم أن ُم٠ًمخ٦م...  اًمِمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :ايمسائل

 . ويمذا ويمذا يٓمٚم٘مٝم٤م صمؿ يراضمع صمؿ ،اعمحٙمٛم٦م قمٚمؿ سمدون

 اًم٘م٤ميض، ـمالق أو اعمح٤ميمؿ ـمالق إٓ يٕمٜمل ،اًمٓمالق يث٧ٌم ٓ اعمِم٤ميخ ومٌٕمض

 قمٗمقاً  اًمٓمالق اٟمف  ومٞم٘مقًمقن ،اًمٓمالق هذا قمغم يِمٝمد ومل  ُمرات قمنم ـمٚم٘مٝم٤م وان طمتك

  .اعمًٚمٛملم إُم٤مم أو اعمًٚمٛملم مج٤مقم٦م وًمٞمس ،اًم٘م٤ميض يِمٝمد

 ؟ٓ أم اًم٘م٤ميض إؿمٝم٤مد سمدون ي٘مع يٕمٜمل ،اًمٓمالق ه٤مهٜم٤م 

ءً  ،وىمع وم٤مًمٓمالق ،ىمٚمٜم٤م يمام قمدٓن ؿم٤مهدان اؿمٝمد إذا  :ايمشقخ  أُمره  وصؾ ؾمقا

 .يّمؾ مل أم اًم٘م٤ميض إمم

 طمٙم٤ممسم٤مٕ اًمتٛمًؽ طمٞم٨م ُمـ يٜمٌٖمل يمام ًمٞمس ،اًمٞمقم اًم٘مْم٤مء أن وسمخ٤مص٦م 

 .اًمنمقمٞم٦م

 طمتك ،واىمع همػم اًمٓمالق هذا  ومٗمٕمالً  دٝمِ ِْم يُ  ومل ـمٚمؼ إذا ،ُم٣م ح٤م اً شمٙمرار أُم٤م 

 .اًمٓمالق ًمقىمقع ذـم٤مً  ًمٞمس  اًمٓمالق شمًجٞمؾ وًمٙمـ ،ويقىمٕمف اًم٘م٤ميض إمم  يرومع

  (11: 19: 16/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)
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 ايمطالق رشوط

 اًمٓمالق؟ سمخّمقص أؾم٤مًمؽ أن أريد  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ  :ايمشقخ

 ؟وذوـمف ي٘مع ُمتك اًمٓمالق، قمـ ىمٚمٞمالً  زم شمنمح أن جم٤مل هٜم٤مك  :مداطمؾة

 .وسمدقمل ؾمٜمل :ىمًٛملم إمم يٜم٘مًؿ اًمٓمالق  :ايمشقخ

 يم٤من اًمنموط هذه شمقومرت وم٢مذا ،يمٚمٝم٤م اًمنموط ومٞمف شمتقومر اًمذي هق :اًمًٜمل 

 ،اًمٕمٚمامء سمٕمض قمٜمد واىمٕم٤مً  يٙمـ مل ،اًمنموط هذه ُمـ ذط اظمتؾ وإذا ٟم٤مومذًا، اًمٓمالق

 .يقىمٕمقٟمف ُمٜمٝمؿ ويمثػم

 اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬: شمٕم٤ممم ٤ملىم يمام أي ًمٚمٓمالق، ىم٤مصداً  يٙمقن أن: ذط أول

َ  وَم٢ِمنَّ  ر هق شمٕمٚمؿ ًمٕمٚمؽ يمام واًمٕمزم ،[227:اًمٌ٘مرة♂ ]قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ  شمٜمٗمٞمذ قمغم اإلسا

 ؾم٤مقم٦م هل وإٟمام يٗمٙمر، أن ودون خيٓمط أن ودون يٕمزم أن دون ـمٚمؼ وم٢مذا اًمٌمء،

 ،شهمالقإ ذم ـمالق ٓ»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف سمٜمص ي٘مع ٓ اًمٖمْم٤ٌمن ومٓمالق همْم٥م،

 .اًمٓمالق هذا يقىمٕمقن اًمٕمٚمامء ُمـ ػميمث :ُم٘مدُم٤مً  ًمؽ ىمٚم٧م يمام ًمٙمـ

 يّمؾ رسمام ٕنف اًمٖمْم٥م: طم٤مًم٦م ذم ويٓمٚمؼ يتقرط أن ًمٚمٛمًٚمؿ يٜمٌٖمل ومال وًمذًمؽ 

 .وزوضمف اعمرء سملم ومٞمٗمرىمقن اعمًئقًملم سمٕمض ُم٤ًمُمع إمم اًمٓمالق هذا

 .إول هذا ؿمٞمخ ي٤م اً ظمػم اهلل ضمزاك  :مداطمؾة

 ٕن احلٞمض: طم٤مًم٦م ذم وًمٞمس ،اًمٓمٝمر طم٤مًم٦م ذم يٓمٚمؼ أن: اًمث٤مين اًمٌمء  :ايمشقخ

 .قمٜمف ُمٜمٝمل احلٞمض طم٤مًم٦م ذم اًمٓمالق

 ومٞمِمؽمط ،احلٞمض طم٤مًم٦م ذم وًمٞمس اًمٓمٝمر طم٤مًم٦م ذم ـمٚمؼ إذا: أي هذا، يٙمٗمل وٓ 

 .احلٞمض طم٤مًم٦م ذم سمٓمالق ُمًٌقىم٤مً  اًمٓمٝمر ذم شمٓمٚمٞم٘مف طم٤مًم٦م ذم يٙمقن ٓ أن

 .ؿمٞمخ ي٤م أومٝمٛمٝم٤م مل  :مداطمؾة
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 .قمكم شمٗمٝمؿ اهلل ؿم٤مء إن  :ايمشقخ

 .اهلل ؿم٤مء إن  :مداطمؾة

 أن٧ِم  روطمل: اًمٓمٝمر طم٤مًم٦م ذم وهل ًمزوضمتف ىم٤مل رضمالً  أن ًمق :سمٛمٕمٜمك  :ايمشقخ

 هٜم٤م؟ إمم ومٝمٛم٧م طم٤مئض، وهل ـمالىم٤مً  قمٚمٞمٝم٤م أوىمع ذًمؽ ىمٌؾ يم٤من وًمٙمـ ـم٤مًمؼ،

 .اًمّمقرة ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ،  :مداطمؾة

 اًمٓمٝمر ٦مطم٤مًم ذم يٓمٚم٘مٝم٤م أن ذقم٤مً  يٛمٜمع احلٞمض، طم٤مًم٦م ذم ـمٚم٘مٝم٤م ومٙمقٟمف  :ايمشقخ

 .احلٞمض سمٕمد ضم٤مء اًمذي

 يٓمٚمؼ ٓ أن جي٥م ،احلٞمض طم٤مًم٦م ذم ـمٚمؼ اًمذي اًمرضمؾ هذا أن قمٛمٚمٞم٤مً  هذا وُمٕمٜمك 

 ٓ احل٤مل سمٓمٌٞمٕم٦م ،اًمث٤مٟمٞم٦م احلٞمْم٦م طم٤مو٧م إذا صمؿ احلٞمض، يكم اًمذي اًمٓمٝمر طم٤مًم٦م ذم

 .اًمث٤مين اًمٓمٝمر ضم٤مء إذا إٓ يٓمٚم٘مٝم٤م أن جيقز

 .أن ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ، أي  :مداطمؾة

 أو ـمٚم٘متلم جيٛمع ٓ أن ،اًمًٜمل سم٤مًمٓمالق اًمنموط مجٚم٦م ُمـ الً ُمث يمذًمؽ  :ايمشقخ

 .سمدقمل ـمالق هذا صمالصم٤ًم، ـمٚم٘متؽ: ًمزوضمتف ُمثالً  ي٘مقل ٓ أن واطمدة، سمٓمٚم٘م٦م صمالث

 وهق اًمٜمٙم٤مح قمغم أؿمٝمد يمام قمٚمٞمف، اإلؿمٝم٤مد جي٥م اًمًٜمل اًمٓمالق نإ :ٟم٘مقل وأظمػماً 

 ـمالىمف قمغم يِمٝمد أن ـمٚمؼ إذا أنف يٜمٌٖمل أنف وم٤ٌمٕومم هدم، وهذا ًمٚمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم سمٜم٤مء

 .حييين مم٤م هذا ،قمدل ؿم٤مهدي

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك  :مداطمؾة

 .؟اًمّمقرة هذه ذم شم٘مقل ُم٤مذا ،إؿمٝم٤مد سمدون ـمٚمؼ عمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم

 .ًمٚمًٜم٦م خم٤مًمػ سمدقمل ـمالق هذا اًم٘مقل ؾمٌؼ  :ايمشقخ

 .اًمٓمالق أثٜم٤مء اًمٓمالق سمٕمد اًمٓمالق ىمٌؾ شمًٛمح ؿمٝم٤مدشمف...  ُمـ  :مداطمؾة

 .أؿمٝمد صمؿ ـمٚمؼ إذا  :ايمشقخ
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 .اًمٓمالق ي٘مع  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

 إظمرى؟ اًمنموط شمقومرت إذا  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك  :مداطمؾة

 .وإي٤مك  :ايمشقخ

 .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك  :مداطمؾة

 .سم٤مرك وومٞمؽ  :ايمشقخ

 ُمٜمٝمل احل٤مئض ـمالق أن وأقمٚمٛمتٜمل اًمٓمالق، قمـ ؾم٠مختؽ ىمٚمٞمؾ ُمٜمذ :مداطمؾة

 ؟قمٜمف

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

 ي٘مع؟ ومٝمؾ  :مداطمؾة

 ٓ وسمٕمْمٝمؿ ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمػ اًمٓمالق يقىمٕمقن اًمٕمٚمامء سمٕمض ًمؽ، ىمٚم٧م  :ايمشقخ

 .يٙمقن يمٞمػ اًمٓمالق قمـ ؾم١ماًمؽ يم٤من ًمٙمـ ًمؽ، ىمدُم٧م هذا يقىمٕمف،

 .ث٤ميناًم ؾم١مال أن  :مداطمؾة

 واًمٓمالق اًمًٜمل اًمٓمالق قمـ أضمٌتؽ وم٠من٤م سم٤مجلقاب، أن ؾمآتٞمؽ :ايمسمال

 .اًمًٜمل ًمٚمٓمالق اعمخ٤مًمػ اًمٌدقمل

 ؟قمٚمٞمف أضمٞمٌؽ طمتك سم٤مًمْمٌط ؾم١ماًمؽ أن ومحدد ،اًمث٤مين اًم١ًمال هذا أُم٤م 

 ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ ذًمؽ، قمغم وأؿمٝمد طمٞمْمٝم٤م طم٤مل ذم زوضمتف ـمٚمؼ رضمؾ :مداطمؾة

 .اًمّمقرة هل هذه ،ـمٝمره٤م ذم وًمألؾمػ



 424   ـمالق اًمٖمْم٤ٌمن واًمًٙمران   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ٕول وإٟمام ،ذقمل ىم٤مض إمم ـمالىمف يرومع مل اعمٓمٚمؼ هذا يم٤من إذا أىمقل  :ايمشقخ

 وىمع سمف أومتل ُم٤م ٟمٗمذ وم٢مذا سمف، أومتل ُم٤م يٜمٗمذ ومٝمق سم٤مًمنمع، قم٤ممل إمم ـمالىمف يرومع ُمرة

 .اًمٗمتقى طم٥ًم اًمٓمالق ي٘مع مل أو اًمٓمالق

 .ٟمٕمؿ  :مداطمؾة

 ؟اًمّمقرة هذه ومٝمٛم٧م  :ايمشقخ

 .أؾمتٗمتٞمؽ أن٤م  :مداطمؾة

 .إُمر واٟمتٝمك. ي٘مع احل٤مئض ـمالق أىمقل شم٠ًمخٜمل إذا أن٤م  :ايمشقخ

 ( 11 :25: 34/   394/  واًمٜمقر اهلدى)

 ( 11 :37: 31/   394/  ٜمقرواًم اهلدى)

 أول من همقفا رصمعة ال ؿمؾؼة زوصمته سمطؾقق يمؾرصمل حيق هل

؟ؿمؾؼة  

 ُمـ ومٞمٝم٤م رضمٕم٦م ٓ زوضمتف يٓمٚمؼ أن ٟمٞمف قمٜمده يم٤من إذا ًمٚمزوج حيؼ هؾ  :ايمسمال

 وظمالص؟ ـمٚم٘م٦م أول

 هق هذا ضمديد، سمٕم٘مد إٓ قمٚمٞمف طمرُم٧م قمدهت٤م، شمٜم٘ميض طمتك يؽميمٝم٤م  :ايمشقخ

 .جيقز ُم٤م ـمٚم٘م٤مت ثصمال قمٚمٞمٝم٤م جيٛمع أُم٤م ،اًمٓمريؼ

 ظمالص صم٤مٟمٞم٦م، ُمرة يٕمقد أن يريد وٓ واطمدة ـمٚم٘م٦م يٓمٚم٘مٝم٤م أن يريد هق  :مداطمؾة

 .أبدي٤مً  ٟمٗمًف ُمـ ظمرضم٧م

 .ًمؽ ىمٚم٧م هيديؽ، اهلل  :ايمشقخ

 ؟زم ىمٚم٧م  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ   :ايمشقخ

 .يقضمد ٓ هٙمذا همػم  :مداطمؾة



 423 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ـمالق اًمٖمْم٤ٌمن واًمًٙمران 

 ،قمدهت٤م يضشمٜم٘م طمتك ويدقمٝم٤م ،واطمدة ـمٚم٘م٦م يٓمٚم٘مٝم٤م هذا، همػم شمريد ُم٤مذا  :ايمشقخ

 .أظمرى اُمرأة يم٠مي قمٚمٞمف ومتحرم

 احلٞمض؟ ُمدة اٟمتٝم٤مء ُمـ سمد ٓ يٕمٜمل  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

 سمٞمتف؟ ُمـ خيرضمٝم٤م أن ًمف حيؼ وهؾ  :مداطمؾة

 .ٓ  :ايمشقخ

 ؟سمٞمتف ذم شمٌ٘مك ٓزم  :مداطمؾة

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬: ىم٤مل رسمٜم٤م ٕن ٟمٕمؿ، أي  :ايمشقخ ♂ َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ

 أو ًم٥ًٌم زوضمتف شمٓمٚمٞمؼ قمغم ُمٍم ًمٜم٘مؾ أو ٟمد٤مُمٕم اًمرضمؾ يم٤من ُمٝمام ،[3:القاًمٓم]

 .قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ رسمٜم٤م وًمذًمؽ اًم٤ًمسمؼ، اًمرأي ظمالف ًمف يٌدو وم٘مد آظمر،

 .ضمالًمف ضمؾ  :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ  :ايمشقخ

 ( 11 :25: 34/   394/  واًمٜمقر اهلدى) 





 الطالم ميني





 429 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يٛملم اًمٓمالق 

 ضمؽم يمه يؽون ومتى ايمقؿكم ضمؽم ايمطالق يمقؿكم يؽون متى

 ايمطالق؟

 زوضمتف أن يٙمتِمػ رضمؾ :أظمرى صقرة إمم اًم١ًمال ـمقرٟم٤م ًمق (3)ًمٙمـ :ايمشقخ

 ذم شمٍمومٝم٤م وم٠مث٤مر ،اعمحٚم٦م ؿم٤ٌمب سمٕمض ُمع وشمتّمؾ شمٖم٤مومٚمف وأهن٤م ٘ملٚمُ ظُم  اٟمحراف ومٞمٝم٤م

 .وم٤مئدة دون يمرة سمٕمد ويمرة ،ُمرة سمٕمد ُمرة وهن٤مه٤م ره٤مذّ حَ ومَ  ،طمقهل٤م ري٦ٌم ٟمٗمًف

 ومالن ًمٌٞم٧م رطمتل ُمرة صم٤مين ؿمٗمتؽ إذا اًمٓمالق قمكم :هل٤م وىم٤مل ،ُمٜمٝم٤م ي٠مس أظمػماً  

 .ُمثالً 

 ًمٙمـ ،إول اعمٕمٜمك سمٜمٗمس يٙمقن ممٙمـ ٕنف :يٖمٚم٥م أىمقل اًمٔمـ قمغم يٖمٚم٥م هٜم٤م 

 .شمٚمؽ همػم هذه واىمٕم٦م

 أن يريد يم٤من أنف هٜم٤م ٟمتّمقر ممٙمـ ،واًمنمف سم٤مًمٕمرض قمالىم٦م هل٤م اًم٘مْمٞم٦م هذه 

 .اخلٚم٘مل اٟمحراومٝم٤م ُمـ ًمٚمخالص يٓمٚم٘مٝم٤م

 هق وإٟمام ،يٛملم يمٗم٤مرة ويمٗم٤مرشمف اًمٞمٛملم طمٙمؿ طمٙمٛمف اهذ أنف ٟم٘مقل ٓ هٜم٤م :وم٢مذاً  

 .ومٕمالً  سم٤مًمٓمالق ىمًؿ ٕنف :ـمالق

 ومٞمام اإلؿمٝم٤مد ُمٜمٝم٤م اًمتل ،إظمرى اًمٓمالق ذوط هذا ُمع ٟمالطمظ أن يٜمٌٖمل ًمٙمـ 

 ذم يمٗم٤مرة ومٞمف يٙمقن ٓ هذا ًمٙمـ ،ومال وإٓ اًمٓمالق وىمع أؿمٝمد وم٢مذا اًمًٜم٦م ُمـ أنف ٟمٕمت٘مد

 ُم٤م ًمٚمح٤مًمػ اًمتٞمًػم ،شمٞمًػم ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ،ؿمدة ذم ضم٤مٟم٥م ُمـ آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ...إـم٤مر

 سمنمط ًمٙمـ ،زوضمتف شمٓمٚمٞمؼ قمٚمٞمف سمٞمؽمشم٥م ًمٙمـ ،يٛملم ىمّمد ُم٤م ٕنف :يمٗم٤مرة قمٚمٞمف يؽمشم٥م

 ُمـ قمٜمد ـم٤مهراً  شمٙمقن أن ُمثال وسمنمط ،اإلؿمٝم٤مد يقضم٥م ُمـ أتك أؿمٝمد أنف يٙمقن أن

ة قمٜمده اًمٓمالق ُمثال جيقز ومال ،اًمٓمٝم٤مرة يقضم٥م  ومٛمـ ،احلٞمض طم٤مًم٦م ذم هل ُٓمرأ

 .. اًمنمط هذا يِمؽمط أجْم٤م ٤مًم٦ماحل هذه ذم  ـم٤مهرا  ن شمٙمق أن ؽمطيِم

                                                           

 .اًمّمقشمٞم٦م اح٤مدة ذم ُمقضمقدة همػم اح٤مدة سمداي٦م  ( 3)



 451   يٛملم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ،اًمٓمالق يٛميض ومٝمؾ ،اًمٓمالق ووىمع ـم٤مهرة شمٙمـ ومل عمًٝم٤م يم٤من إذا :اظمداطمؾة

 ؟اًمٓمالق يتؿ ٓ نفأ ٤مً سمدقمٞم يٙمقن ٤مً خم٤مًمٗم يم٤من إذا وآ

 ًمٚمح٤مئض سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمٕمٚمامء، سملم ظمالف ومٞمٝم٤م اعم٠ًمخ٦م ،إًمٞمف أذت ُم٤م ومٝمذا :ايمشقخ

 ،يِمٝمد طمتك اًمٓمالق ي٘مع مل يِمٝمد مل اًمذي ًمٙمـ ،ٟمٕمؿ ًمٚمح٤مئظ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٓمالقاًم ي٘مع

 . ومال وإٓ ٟمٗمذ أؿمٝمد وم٢مذا سم٤مإلؿمٝم٤مد ُمٕمٚم٘م٤م ئمؾ

 ؟[يٙمقن يمٞمػ اإلؿمٝم٤مد] :اظمداطمؾة

 .اًمزواج ُمثؾ :ايمشقخ

  .اًمزواج ُمثؾ سم٤مإلؿمٝم٤مد اعم٘مّمقد ُم٤م :اظمداطمؾة

  . زواج يٕمٜمل سم٤مإلؿمٝم٤مد اعم٘مّمقد ؿمق ُمٕمروف :ايمشقخ

 . اًمٜم٤مس [ُمـ] طم٤مرض قمدد  :اظمداطمؾة

 . طم٘مٞم٘مل ؿم٤مهد :ايمشقخ

 .يٕمٜمل سم٤مًم٘مقل اًمٜم٤مس أطمد طمْمقر ُمش :اظمداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .سم٤مًم٘مقل اًمٜم٤مس أطمد طمْمقر ُمش  :اظمداطمؾة

 .زوضمتل ـمٚم٘م٧م قمكم اؿمٝمد إٟمف ي٘مقل ٓ :ايمشقخ

 ؟اًمٓمالق إٟمٗم٤مذ سمٕمدم ي٠مثؿ ٓ يِمٝمد مل وإن :اظمداطمؾة

 .ضمر١مي ًمٕمٚمف ُم٤مذا ٓ :ايمشقخ

 ؟ضمر١مي ًمٕمٚمف  :ؾةاظمداطم

 . هآ  :ايمشقخ

 . قمٚمٞمٝم٤م ي٘مع احل٤مئض أن سمت٘مقل أن٧م أن سمس :اظمداطمؾة

 . ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ



 453 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يٛملم اًمٓمالق 

 يم٤مٟم٧م إذا أهن٤م يمالُمؽ ُمـ ومٝمٛم٧م أن٤م ،اًمًػمة اٟمٗمتح٧م ُمرة آظمر :اظمداطمؾة

 .شمٓمٝمر طمتك ي٘مع ٓ وضم٤مُمٕمٝم٤م ،ـم٤مهرة يم٤مٟم٧م إذاو ،ي٘مع ٓ طم٤مئْم٦م

 واًمٓمالق اًمًٜمل اًمٓمالق قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م يقُمئذ ٟمحـ ،ظمٓم٠م ومٝمٛم٧م ٓ :ايمشقخ

 . ي٘مع ٓ واًمذي ي٘مع اًمذي قمـ ٟمتٙمٚمؿ يمٜم٤م ُم٤م،اًمٌدقمل

 ،ومٞمف جي٤مُمٕمٝم٤م مل ـمٝمر ذم شمٙمقن وأن ،ـم٤مهراً  شمٙمقن أن ومٞمف يِمؽمط اًمًٜمل اًمٓمالق

 واًمٓمالق اًمًٜمل اًمٓمالق سمٞم٤من ذم يمٚمف هذا ،احلٞمض ذم وىمع سمٓمالق يًٌؼ مل ًمٙمـ

 ؟يقضمد ٓ أو ي٘مع سمدقمل ـمالق هٜم٤مك هؾ ًمٙمـ ،اًمٌدقمل

 . ي٘مع ًمٙمٜمف ،سمدقمل حمرم اًمٓمالق ومٝمذا ،طم٤مئض وهل ـمٚم٘مٝم٤م إذا ،ٟمٕمؿ :اجلواب

 .  ُمرشمف شمٓمٚمؼ :اظمداطمؾة

 ًمق ُمثال يٕمٜمل يٕمٜمل ،إظمرى اًمنموط ـمٌٕم٤مً  شمقومرت إذا،ُمرشمف شمٓمٚمؼ ،هآ :ايمشقخ

 كمِّ وم٤مًم ،ي٘مع ٓ أؿمٝمد ُم٤م أنف آٟمٗم٤م ذيمرٟم٤م  ًمٙمـ،طم٤مئض وهل قمٗمقاً  ،ـم٤مهر وهل ـمٚم٘مٝم٤م

 . هق اًم٤ًمسمؼ يمالُمؽ ذم إًمٞمف شمِمػم أن٧م يمٜم٧م

 (.. :48 :43/  37/  واًمٜمقر اهلدى) 

 معكم همعل أو زموصف اظمعؾق زمايمطالق احلؾف

 ؾمٗمره، أثٜم٤مء ُمٜمزهل٤م ُمـ ظمرضم٧م إذا سم٤مًمٓمالق زوضمتف قمغم طمٚمػ رضمؾ :ايمسمال

 أراد سمؾ ـمالق، شمٙمـ مل أهن٤م شمٌلم أهن٤م اًمٕمٚمؿ ُمع ـم٤مًمؼ، شمٕمتؼم ومٝمؾ اعمٜمزل، ُمـ وظمرضم٧م

 خيقومٝم٤م؟ أن

 يمام وهق ،سمف اعمٕمٚمؼ وىمع وًمق ـمالىم٤مً  يٕمتؼم ٓ سم٤مًمٓمالق، احلٚمػ هذا ُمثؾ :ايمشقخ

 ي٘مّمد ٓ سم٤مًمٓمالق طمٚمػ اًمذي هذا أن دام ُم٤م ـم٤مًمؼ، ومٝمل ظمرضم٧م إذا اًم١ًمال، ذم هٜم٤م

 يمام همٞمٌتف ذم اًمدار ُمـ اخلروج وهق ،اًمٗمٕمؾ ذًمؽ ُمـ ُمٜمٕمٝم٤م ي٘مّمد وإٟمام اعمرأة، ـمالق

 .اًم١ًمال ذم ضم٤مء

 يٙمـ مل وهٜم٤م واًم٘مّمد، سم٤مًمٕمزم إٓ ُمٜمٝمام أي ي٘مع أن يٛمٙمـ ٓ يم٤مًمٜمٙم٤مح اًمٓمالق



 452   يٛملم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ة ُمٜمع إمم ُمقضمٝم٤مً  اًم٘مّمد يم٤من وإٟمام ىمّمد،  يٓمٚم٘مٝم٤م أن ىمّمده يٙمـ ومل اخلروج، ُمـ اعمرأ

 .هذه واحل٤مًم٦م ـمالق ومال أنٗمف، رهمؿ ظمرضم٧م إذا

  (.. :.6 :39/   95/   واًمٜمقر اهلدى) 

 زمايمطالق احلؾف

 قمٜمد اًمٓمالق يٜمقي ٓ وهق ،سم٤مًمٓمالق احلٚمػ شمٗمقه ُمـ ذم طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

 ؟احلٚمػ

 .يٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف يٛملم، :ايمشقخ

 . يٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف :ايمسائل

 . ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .قم٤مدة اقمت٤مده٤م اًمٞمٛملم هذه ،اًمِمٞمخ ومْمٞمٚم٦م اقمت٤مد وًمٙمـ :ايمسائل

 .يٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف :ايمشقخ

 .اًمٓمالق قمٚمٞمف ي٘مع ٓ يٛملم، يمٗم٤مرة قمٚمٞمف :ايمسائل

  .ي٘مع ٓ :ايمشقخ

 .ظمػماً  اهلل ؿيمضمزا  ٟمٕمؿ، :ايمسائل

 (11:43:35/ 453 واًمٜمقر اهلدى)

 ؾمئ همعل من اظمـع زمه أريد إذا ايمطالق يؿكم

ة وم٘مٚمٜم٤م ٤مً يٛمٞمٜم طمٚمٗمٜم٤م طمٜم٤مإ ،اًمٕمزيز ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :ايمسائل  إذا سم٤مًمثالث ـم٤مًمؼ أن٧م» ًمٚمٛمرأ

 ٟمٗمز أُمٜمع أين اًم٘مّمد ـمٌٕم٤مً  ،أـمٚم٘مٝم٤م أين ُمش ـمٌٕم٤مً  ،شـمٌٕم٤مً  وقمٛمٚمٜم٤مه اًمٌمء، ه٤م قَمَٛمْٚم٧ُم 

 ي٤م سم٤مًمِمٖمٚم٦م رأجؽ ومِمق ،وقمٛمٚمتف قمٛمٚمتف إذا سم٤مًمثالث ـم٤مًمؼ أن٧م هل٤م وم٘مٚم٧م رء، قمـ

 اًمِمٞمخ؟ ؾمٞمدٟم٤م



 455 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ًمٓمالقيٛملم ا 

 .اًمٌمء ذًمؽ شمٕمٛمؾ ٓ أن قمٚمٞمٝم٤م طمٚمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م، طمٚمٗم٧م أن٧م يٕمٜمل :ايمشقخ

 .هل ُمش قمٛمٚم٧م اًمذي أن٤م :ايمسائل

 .ٟمٗمًؽ قمغم طمٚمٗم٧م أن٧م :ايمشقخ

 .رء قمـ ٟمٗمز أُمٜمع طمتك طمٚمٗم٧م :ايمسائل

 .ٟمٗمًؽ ُمٜمع دشم٘مّم وإٓ اًمٓمالق، شم٘مّمد ويمٜم٧م :ايمشقخ

 .رء قمـ ٟمٗمز أُمٜمع :ايمسائل

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمؽ :ايمشقخ

 ؟يٛملم يمٗم٤مرة قمكمَّ  :ايمسائل

 .واوح ُم٤ًميملم، ةقمنم شمٓمٕمؿ يٕمٜمل :ايمشقخ

 .اًمِمٞمخ ؾمٞمدي ي٤م واوح :ايمسائل

 ؟رء قمٜمدك همػمه ،ـمٞم٥م :ايمشقخ

 .أومم ٦مـمٚم٘م شمٙمقن ممٙمـ زم ىم٤مل اًمِمٞمخ، ؾم٠مخ٧م ح٤م أن٤م :ايمسائل

 .صمالصم٦م ًمؽ ىم٤مل ُم٤م اًمذي ُمٚمٞمح :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 صمالث ذيمرت أن٧م ٕنؽ ـمٚم٘م٤مت، صمالث ًمؽ ىم٤مل ُم٤م اًمذي ُمٚمٞمح :ايمشقخ

 ُم٤م، قمٛمؾٍ  ُمـ ٟمٗمًؽ متٜمع نأ ىمّمدت وإٟمام ،اًمٓمالق ىمّمدت ُم٤م أنؽ اعمٝمؿ ـمٚم٘م٤مت،

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة ومٕمٚمٞمؽ ،اًمٞمٛملم قمٚمٞمؽ وىمع اًمٕمٛمؾ هذا قمٛمٚم٧م وح٤م

 ..يٕمٜمل سم٤مًمثالصم٦م قاًمٓمال قمكم: ىمٚم٧م أن٤م اًمٙمالم صٞمٖم٦م ،ـمٌٕم٤مً  :ايمسائل

 ٓ؟ وإٓ اجلقاب ومٝمٛم٧م ،أظمل ي٤م ظمالص :ايمشقخ

 .اجلقاب ومٝمٛم٧م ٟمٕمؿ، :ايمسائل

  (11: 26: 59/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 



 454   يٛملم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ؿمالوماً  يعتػم هل زمايمطالق احلؾف

 اًمٓمالق قمكم: اًمرضمؾ ىمقل ذم اًم٤ًمئؾ إخ اًمتٗمّمٞمؾ يريد: ي٘مقل ؾم١مال :مداطمؾة

 اًمٚمٗمظ هذا قمغم يؽمشم٥م وُم٤مذا يٛملم؟ أم ـمالق هق ومٝمؾ ويمذا، يمذا ٕومٕمٚمـ ويمذا يمذا

 ُٓمرأتف؟ اًمرضمؾ ي٘مقًمف اًمذي

 ٓ ٕنف ـمالىم٤ًم: ًمٞمس سم٤مًمٓمالق احلٚمػ أن: اًمٕمٚمامء أىمقال ُمـ اًمراضمح :ايمشقخ

 .صم٤مٟمٞم٤مً  سم٤مًمٜمذر ي٘مّمد ُم٤م صمؿ أوًٓ، سم٤مًمٞمٛملم ي٘مّمد ُم٤م إٓ سمف ي٘مّمد

 صمؿ ُمٝمام، ًمٞمس أىمؾ أو أيمثر أو يقُم٤مً  ؿمٝمر يمؾ ذم أصقم أن قمكم: اإلٟم٤ًمن ىم٤مل ًمق 

 .يٛملم يمٗم٤مرة ومٙمٗم٤مرشمف اًمٜمذر، هذا ُمـ يتحٚمؾ أن ًمف سمدا آظمر أو ًم٥ًٌم

 طمدي٨م وهذا ٟمذر، هذا يمذا، أتّمدق أو يمذا أصقم أو يمذا أذسمح أن قمكم: وم٘مقًمف 

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة اًمٜمذر ويمٗم٤مرة ،صحٞمح

 سم٤محلٚمػ يٕمٜمل ُم٤م يٕمٜمل وهق ،سم٤مًمٓمالق طمٚمػ إذا سم٤مًمٓمالق احل٤مًمػ اًمرضمؾ يمذًمؽ 

 ٕن ـمالق: هٜم٤مك وًمٞمس يٙمٗمر أن قمٚمٞمف وم٢مٟمام ،هلل واحلٛمد يٓمٚمؼ مل صمؿ وضمؾ قمز سم٤مهلل

ي٤م ُمـ اًمنموط وهذه اإلؾمالُمل، اًمنمع ذم قمٚمٞمٝم٤م اعمٜمّمقص ذوـمف ُمـ اًمٓمالق  ُمزا

 هب٤م، يٕمٛمؾ ومل اًمنموط هذه هم٤مًم٥م أمهؾ اًمِمديد إؾمػ ُمع طمٞم٨م اًمنمقمل، اًمٓمالق

 ىمد ُمِمٙمٚم٦م حلؾ ٟمٔم٤مم هق سمٞمٜمام وُمٕمرة، ُمٗمًدة اإلؾمالم ذم اًمٓمالق ٟمٔم٤مم وم٠مصٌح

 .اعمح٤ميمٛملم سملم صمؿ أوًٓ، اًمزوضملم سملم ُمٕم٤مجلتٝم٤م شمًتٕميص

 طمٚمٝم٤م، إمم ؾمٌٞمؾ ٓ اًمتل اًمزوضملم سملم اًم٘م٤مئٛم٦م اعمِمٙمٚم٦م حلؾ اًمٓمالق ومنمع صم٤مٟمٞم٤ًم، 

 ذم يمٚمف ذًمؽ يم٤من وًمق سمؾ ،سم٤مًمف وذم ظم٤مـمره ذم ًمٞمس وهق سم٤مًمٓمالق حيٚمػ ورضمؾ أُم٤م

 سمٞمٛمٞمٜمف، قم٤مدة ي٘مّمد ُم٤م سمحٚمٗمف ٘مّمدي طمٚمػ وإٟمام ،اًمٓمالق قمغم يٕمزم مل وًمٙمٜمف ،سم٤مًمف

 قمٚمٞمٝم٤م طمٚمػ اًمٌمء، هذا شمٗمٕمؾ أن ُمٜمٝم٤م يريد ٓ: أي يمذا، شمٗمٕمؾ أٓ زوضمتف قمغم طمٚمػ

 طمٚمٗمف ذم طمٜم٨م هق وم٢مذاً  شمٗمٕمؾ، ومٚمؿ يمذا، شمٗمٕمؾ أن يرهمٛمٝم٤م أن يريد ومٝمق يمذا، شمٗمٕمؾ أن

 .سم٤مًمٓمالق

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف ي٘مع طمٞمٜمئذ سم٤مًمٓمالق، طمٚمٗمف ذم طمٜم٨م هق وم٢مذاً  



 453 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يٛملم اًمٓمالق 

 شمٕمٌػم ٟمٗمًف، يٓمرح أنف اًمٞمقم ويٕمؼمون يٓمرطمقه أن اًمٜم٤مس قم٤مدة ُمـ ١مالؾم وهٜم٤م

 ُمـ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىمقل يٕمٚمؿ يمٚمٜم٤م: وهق ُمٜمف، ُمٗمٝمقم اعم٘مّمقد ىمدياًم، ٟمٕمرومف ُم٤م قمٍمي

 طم٤مًمٗم٤مً  يم٤من ُمـ سمآب٤مئٙمؿ، حتٚمٗمقا  ٓ»: أظمر واحلدي٨م ،شأذك وم٘مد اهلل سمٖمػم طمٚمػ

 صمؿ ،يٛمٞمٜم٤مً  سم٤مًمٓمالق اًمٞمٛملم هذا شمٕمتؼمون سم٤مًمٙمؿ ومام ،شًمٞمّمٛم٧م أو سم٤مهلل ومٚمٞمحٚمػ

 وضمؾ؟ قمز سم٤مهلل اًمٞمٛملم يمٙمٗم٤مرة قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة شمقضمٌقن

سمف يمثػماً، يرد احل٘مٞم٘م٦م ؾم١مال هذا  ذم يدظمؾ ٓ سم٤معمٕمٜمقي٤مت احلٚمػ أن: وضمقا

 اًمذوات، ُمـ: أي شأذك وم٘مد سم٤مهلل طمٚمػ ُمـ»: احلديثلم ذيٜمؽ ذم اعمذيمقر اعمحٔمقر

 ي٘مع ًمـ أنف ويٌدو ،ي٘مع مل اعمٕمٜمك هذا ٕن ذيم٤ًم: يٙمقن ٓ ومٝمذا سمٛمٕمٜمك طمٚمػ إذا أُم٤م

ـٍ  ذم ىم٤مئؿ ُمٕمٜمك ٌدقمُ  أنف يمٚمف اًمٕم٤ممل ذم  إٟمام وشمٕم٤ممم، شم٤ٌمرك اهلل دون ُمـ ٌدقمُ  أنف ُم٤م ذه

.. ىمٛمراً  يٙمقن ىمد.. سمنماً  شمٙمقن ىمد سمذاهت٤م، ىم٤مئٛم٦م ُمقاد أضم٤ًمم هل قمٌدت اًمتل إؿمٞم٤مء

 .آظمره إمم.. ؿمٛم٤ًمً  يٙمقن ىمد

 اسمـ اإلؾمالم ؿمٞمخ» رأؾمٝمؿ وقمغم ح٘م٘ملم،اعم اًمٕمٚمامء سمٕمض ومرق ذًمؽ أضمؾ ُمـ 

 جي٥م أنف: وصم٤مٟمٞم٤مً  ـمالىم٤ًم، ًمٞمس سم٤مًمٓمالق احلٚمػ أن إمم أوًٓ  ومذه٥م اهلل، رمحف ششمٞمٛمٞم٦م

 .وضمؾ قمز سم٤مهلل ذيم٤مً  ًمٞمس وٕنف سم٤مًمٞمٛملم، ي٘مّمد ُم٤م سمف ىمّمد ٕنف اًمٞمٛملم: يمٗم٤مرة قمٚمٞمف

 .ؾمٌؼ ومٞمام اعمتٕمٚمؼ اًم١ًمال ضمقاب هذا

 يٜمت٘مؾ، ومل اًمدار هذه ُمـ اٟمت٘مٚمٜم٤م إذا قمكم رُملحت: ُٓمرأتف رضمؾ ىم٤مل ًمق :مداطمؾة

 ..هق ومام

 يمٗم٤مرة ويمٗم٤مرشمف يٛملم هذا اجلقاب، ٟمٗمس ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك اجلقاب، ٟمٗمس :ايمشقخ

 يمؾ.. دظمٚم٧م ومام شمدظمؾ أٓ قمٚمٞمٝم٤م طمٚمػ.. ومخرضم٧م خترج أٓ قمٚمٞمٝم٤م طمٚمػ يٛملم،

 يمٗم٤مرشمف ومٞمف طمٜم٨م ٢مذاوم يٛملم، هق وإٟمام ـمالىم٤مً  ًمٞمس سم٤مًمٓمالق احلٚمػ سم٤مب ذم داظمؾ هذا

 .اًمٞمٛملم يمٗم٤مرة

   (: ..26 :24/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)

 (: ..53: 32/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)



 456   يٛملم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 جمامعتفا أراد شمم امرأسمه جيامع أال زمايمطالق ضمؾف من

: أي أىمرسمؽ، ٓ اًمٓمالق قمكمَّ : وىم٤مل زوضمتف قمغم طمٚمػ رضمؾ طمٙمؿ ُم٤م :مداطمؾة

 .أضم٤مُمٕمؽ ٓ سم٤مهلل ُأىمًؿ: هل٤م ىم٤مل اجلٚم٦ًم ٟمٗمس وذم ُيـج٤مُمٕمٝم٤م، ٓ

 ضم٤مُمٕمٝم٤م؟ وسمٕمديـ :ايمشقخ

 .أؾمت٤مذي يٜمتٔمر يٜمتٔمر، أؾمت٤مذ ي٤م ًمًف أو :مداطمؾة

ه: يٕمٜمل يٜمتٔمر :ايمشقخ  .جي٤مُمٕمٝم٤م سمِدُّ

 .ٟمٕمؿ إيف :مداطمؾة

 .يٛملم يمٗم٤مرة قمٚمٞمف ُمثٚمف ضم٤مُمٕمٝم٤م، يم٤من ًمق ُمثؾ: إذاً  :ايمشقخ

 .ؿمٞمخل ي٤م وم٘مط :مداطمؾة

 .ُم٤ًميملم قمنمة إـمٕم٤مم :ايمشقخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :مداطمؾة

 .وإي٤مك :قخايمش

 ( 11: 34: 31/ 352/  واًمٜمقر اهلدى)



 الطالم تعلَل
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 ؿمايمق هملكت ىمذا همعؾت إن: المرأسمه ايمرصمل ومول

 إن :ُٓمرأتف اعمرء ىمقل أن يرى ،شمٞمٛمٞم٦م اسمـ اإلؾمالم ًمِمٞمخ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ُمـ ذًمؽ إمم وُم٤م اًمٓمالق قمكم: ىمقًمف ويمذًمؽ يٛملم، ومٝمذا ـم٤مًمؼ وم٠من٧م يمذا ومٕمٚم٧م

 هل إٟمام ،اًم٘مًؿ قمغم حتتقي ٓ أهن٤م ُمع ٤مً يٛمٞمٜم اًمّمٞمٖم٦م هذه ٛمٞم٦مشمً وضمف ومام ،اًمّمقر

 وم٘مط؟ اًمنمـمٞم٦م

 سم٤مًمنمط اعمٕمٚمؼ أو اعمنموط اًمٓمالق قم٤مُمؾ اإلؾمالم ؿمٞمخ أن أراه اًمذي :ايمشقخ

 سم٤محلٚمػ ي٘مّمد ُم٤م اًمٓمالق هبذا ي٘مّمد سمنمط ُمنموـم٤مً  ؼُيَٓمٚمِّ  اًمذي ٕن اًمٜمٞم٦م: ُمٕم٤مُمٚم٦م

 .ُم٤م قمٛمؾٍ  قمغم ٟمٗمًف حيٛمؾ أو ،ُم٤م الً قمٛم يٕمٛمؾ أن ُمـ ٟمٗمًف يٛمٜمع أن وهق سم٤مًمٓمالق،

 إٟمام»: اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ُمـ آٟمٗم٤مً  ذيمرٟم٤مه ُم٤م إمم شمٕمقد احل٘مٞم٘م٦م ذم اعم٠ًمخ٦م وهذه 

 ش.ٟمقى ُم٤م اُمرئ ًمٙمؾ وإٟمام سم٤مًمين٤مت إقمامل

 قمغم اعمٕمٚمؼ أو سمنمط اعمنموط اًمٓمالق هذا ُمثؾ ذم ًمٚمٜمٞم٦م ُمٜمل ومٛمراقم٤مة :وًمذًمؽ 

 سم٤مًمٓمالق: احلٚمػ جمرى إضمراؤه ٛمٙمـي سمنمط ُمٕمٚمؼ ـمالق يمؾ ًمٞمس: أىمقل ،ذط

 ُمٕمٚم٘م٤مً  الىم٤مً ـم يٓمٚمؼ طمٞمٜمام اإلٟم٤ًمن أن ،اعمقاىمػ سمٕمض ذم ٟمتّمقر أن ٟمًتٓمٞمع ٕنف

 .اًمٓمالق إي٘م٤مع يٕمٜمل أنف سمنمط

 أو أظم٤مك سمٞمتؽ إمم أدظمٚم٧م أو.. ُمثالً  ضم٤مء.. ًمزوضمتف ي٘مقل ُمـ سملم ضمداً  يمٌػم ومرق

 وإٟمام ،اًمٓمالق ي٘مّمد ٓ أنف مت٤مُم٤مً  ٟمتّمقر ومٝمٜم٤م ،ـم٤مًمؼ وم٠من٧م أىم٤مرسمؽ ُمـ أطمد أو أب٤مك

 يم٤محلٚمػ ـمالق ومٝمذا هق، يرو٤مه ٓ شمٍموم٤مً  شمتٍمف أن اعمرأة هذه ُمٜمع سمف ي٘مّمد

 .ُم٤م قمٛمالً  شمٕمٛمؾ أن اًمزوضم٦م يٛمٜمع أن ُمٜمف اعم٘مّمقد ٕن سم٤مًمٓمالق:

 .ؿمتك سمّمقر وشمّمقيره٤م شمٕمداده٤م يٛمٙمـ ـمٌٕم٤مً  واًمّمقر

 وًمٞمس ،القسم٤مًمٓم ٟمٚمح٘مٝم٤م أن يٛمٙمـ واًمتل ،هلذه اعمٕم٤ميم٦ًم اًمّمقرة أن هيٛمٜم٤م

 ُمِمٌقه ُمقىمػ ذم -اهلل ؾمٛمح ٓ- ُم٤م يقُم٤مً  زوضمتف رأى ُمثالً  يمرضمؾ ،اًمٓمالق سم٤محلٚمػ

 .ـم٤مًمؼ وم٠من٧ِم  ومالن ُمع أو ضم٤مرك ُمع شمتٙمٚمٛملم أظمرى ُمرة رأجتؽ إن: هل٤م وم٘م٤مل همري٥م



 441   شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

ة ُمٜمع جمرد وم٘مط ي٘مّمد ٓ أنف ٟمتّمقر هٜم٤م ومٝمق   شمتٕمٚمؼ اًم٘مْمٞم٦م ٕن سمؾ :اعمرأ

 ومحٞمٜمئذ ،إول اعمحٔمقر ٟمٗمس ذم أظمرى رةُم وىمٕم٧م ومٕمالً  رآه٤م إذا ومٝمق ،سم٤مًمٕمرض

ة ُمٜمع وم٘مط يٕمٜمل وٓ اًمٓمالق يٕمٜمل يم٤من أنف ٟمتّمقر  شمٚمؽ ُمثؾ ذم شم٘مع أن ُمـ اعمرأ

 أو سم٤مًمٓمالق احلٚمػ ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م شمٙمـ ومل ،اًمٓمالق ٟمٞم٦م اًمٜمٞم٦م يم٤مٟم٧م هٜم٤م ٕن اعمخ٤مًمٗم٦م:

 .وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك اهلل أؾمامء ُمـ سم٤مؾمؿ وهق اعمنموع سم٤محلٚمػ

  (11 :32: 16 /556/ واًمٜمقر اهلدى) 

 اظممموط أو زموصف اظمعؾق ايمطالق

 وهق ـم٤مًمؼ، وم٠من٧م إُمر هذا ومٕمٚم٧م إذا :أُمر ًمزوضمتف ىم٤مل اًمزوج إذا :مداطمؾة

 ؟اًمٓمالق هذا ي٘مع ومٝمؾ اًمٌمء، هذا ي٘مّمد

 ؟اًمٓمالق ي٘مّمد :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .يِمٝمد أن اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمنمط ي٘مع اًمٓمالق :ايمشقخ

 ؟يِمٝمد أن :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ؟شمٙمقن احل٤مًم٦م يمٞمػ ُمرات، صمالث ي٘مع يمٞمػ ًمٚمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ـمٞم٥م :ةمداطمؾ

 ؟ُمرات صمالث ـمٚم٘مٝم٤م يٕمٜمل :ايمشقخ

 ؟يمٞمػ اًمث٤مًمث٦م اًمٓمٚم٘م٦م هذه شمٙمقن يمٞمػ :مداطمؾة

 ؟شمٕمٜمل ُم٤مذا يمٞمػ، ؽىمقًم قمٚمٞمؽ ومٝمٛم٧م ُم٤م :ايمشقخ

 شمٙمقن أم ،اًمٕمدة ٟمٗمس ذم يمٚمٝم٤م اًمٓمٚم٘م٤مت هذه شمٙمقن هؾ ،اًمٓمالق يٕمٜمل :مداطمؾة

 ؟هذه اًمٕمدة سمٖمػم



 443 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق 

 اًمٓمالق إظمػم، اًم١ًمال ُمـ إول ؾم١ماًمؽ أجـ ؾم١ماًمؽ، ووح أن :شقخايم

 صم٤مٟمٞم٦م، شمٓمٚمٞم٘م٦م ـمٚم٘مٝم٤م اًمٕمدة اٟمتٝم٤مء ىم٤مرسم٧م وم٢مذا قمدة، إمم حتت٤مج ـمٚم٘م٦م يمؾ اًمنمقمل

 .واطمدة قمدة ذم اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت مجع جيقز ومال وهٙمذا

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ؟واوح :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 !ـمٞم٥م :ايمشقخ

 ذم ُمثالً  ذم شم٘مقل ،اًمنميط ُمـ ومٝمٛم٧م واًمذي ٤مً يٓمذ ًمؽ ؾمٛمٕم٧م أن٤م :مداطمؾة

 ؟صحٞمح هذا هؾ واطمدة، ـمٚم٘م٦م شمٙمقن هذه ذم ورضمٕمٝم٤م ُمرشملم ـمٚم٘مٝم٤م إذا اًمٕمدة، هذه

 يٕمتؼم ،اًمثٜمتلم ًمٞمس واطمدة قمدة ذم اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت مجع إذا ٟمٕمؿ..  ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .واطمدة ـمٚم٘م٦م يمٚمف ذًمؽ

  (11 :38 :24/ 664/واًمٜمقر اهلدى)

 فمؿل أو زموصف اظمعؾق ايمطالق 

 ي٘مقل سم٠من ،ُمٕمٚم٘م٤مً  ـمالىم٤مً  زوضمتف ـمٚمؼ رضمؾ: ؿمٞمخٜم٤م ي٤م اًمٗم٘مٝمل ؾم١مازم :اظمؾؼي

 هذا ُمـ يتحٚمؾ أن وم٠مراد ٟمدم صمؿ خترج، ومٚمؿ اًمٌٞم٧م ُمـ ظمرضم٧م إذا ـم٤مًمؼ هل: ُمثالً 

 اًمٚمٗمظ هذا أن أم اًمٌداي٦م، ذم اًمتزُم٧م سم٠مهن٤م قمٚمامً  اًمرضمقع، ًمف جيقز ومٝمؾ ومٞمف، وىمع اًمذي

 .ومٞمٙمؿ اهلل وسم٤مرك هق، ضمعر وإن طمتك ُمًتٛمراً  يٌ٘مك

 .خترج مل سم٠مهن٤م شم٘مقل أن٧م :ايمشقخ

 .خترج مل :اظمؾؼي

 ؟سمخروضمٝم٤م ُمٕمٚم٘م٤مً  يم٤من اعمٕمٚمؼ واًمٓمالق :ايمشقخ

 ٟمٕمؿ :اظمؾؼي



 442   شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ُمـ سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم وإٟمام إبد، إمم ظمروضم٤مً  ًمٞمس ىمّمد أنف زم يٌدو اًمذي وم٠من٤م :ايمشقخ

 .اعمٜم٤مؾم٤ٌمت

 .ٟمٕمؿ :اظمؾؼي

 .ُمٕمٚمؼ ـمالق هٜم٤مك يٌؼ ومٚمؿ خترج، مل هل اعمٜم٤مؾم٦ٌم ومٌٝمذه :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :اظمؾؼي

 .ـمالق هٜم٤مك يٌؼ مل :ايمشقخ

 ؟هذا يٜم٘ميض :إذاً  :اظمؾؼي

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

  (11: 59: 26/ 674/ واًمٜمقر اهلدى) 

 ما ما، مؽان إلم سمذهبي ال مـك ايمطالق فمقم: يمزوصمته رصمل ومال

 يؼقـًا ايمؾػظ مع وردت ايمـقة زملن فمؾاًم  ايمزوصمة ذهبت إذا احلؽم

 شمذهٌل ٓ ُمٜمؽ اًمٓمالق قمكم: ًمزوضمتف رضمؾ ىم٤مل: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ي٠ًمل :ةمداطمؾ

 .ي٘مٞمٜم٤ًم اًمٚمٗمظ ُمع وردت اًمٜمٞم٦م سم٠من قمٚماًم  اًمزوضم٦م ذه٧ٌم إذا احلٙمؿ ُم٤م ُم٤م، ُمٙم٤من إمم

 سمؽ؟ اًمٓمالق قمكم: ىم٤مل هق :ايمشقخ

 .ُمٜمؽ اًمٓمالق قمكم :مداطمؾة

 إٓ ٤مـمالىمً  ًمٞمس سم٤مًمٓمالق واًمٞمٛملم سم٤مًمٓمالق، يٛملم هق اًمٓمالق قمكم هذا :ايمشقخ

 يٜمٌٖمل وًمٙمـ سم٤مًمين٤مت، إقمامل إٟمام ٕنف اًمٓمالق: ي٘مع طمٞمٜمئذ اًمٓمالق، ي٘مّمد يم٤من إذا

 :اًمٜم٤مس سمف يذيمر ىمٚمام ه٤مم سم٠مُمر هٜم٤م ٟمذيمر أن

 :ىمًٛملم اًمٓمالق اًمٕمٚمامء ضمٕمؾ وًمذًمؽ ذوط، ًمف اًمنمقمل اًمٓمالق أن

 واًمٓمالق اًمًٜم٦م يقاومؼ أنف واوح اًمًٜمل وم٤مًمٓمالق: سمدقمل وـمالق ؾمٜمل، ـمالق



 445 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   شمٕمٚمٞمؼ اًمٓمالق 

 ًمٚمٛمًٚمؿ جيقز ٓ اًمٌدقمل اًمٓمالق أن قمغم مجٞمًٕم٤م واشمٗم٘مقا  ًمٚمًٜم٦م، اعمخ٤مًمػ هق اًمٌدقمل

 ُمٜمٝمؿ اًمٌدقمل، اًمٓمالق هذا وىمقع ذم اظمتٚمٗمقا  يم٤مٟمقا  وإن سمف، يتٚمٗمظ وأن إًمٞمف يٚمج٠م أن

 أواٟمف، هذا وًمٞمس شمٗمّمٞمؾ، إمم حيت٤مج وإُمر ي٘مع: ىم٤مل ُمـ وُمٜمٝمؿ ي٘مع، ٓ: ىم٤مل ُمـ

 أن يريد ُمـ يمؾ اإلؿمٝم٤مد، هق ًٜملاًم اًمٓمالق ذوط ُمـ إن: أىمقل أن أريد ًمٙمـ

 .يِمٝمد أن وم٤مًمًٜم٦م يٓمٚمؼ

 (11:36:53/ 3 – اإلُم٤مرات وومت٤موى أؾمئٚم٦م)





 الطالم يف متفزقة مشائل 





 447 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 يمؾطالق اظموصمبة ايمممفمقة األؽمباب 

  ًمٚمٓمالق؟ اعمقضم٦ٌم اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب هل ُم٤م.. ًمٚمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 رء يمؾ ىمٌؾ اًمرضمؾ دىمّم هق: ًمٚمٓمالق اعمقضم٦ٌم اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب :ايمشقخ

َ  وَم٢مِنَّ  اًمٓمَّالَق  قَمَزُُمقا  َوإِنْ ▬: شمٕم٤ممم ىم٤مل يمام وم٢مذا ًمٚمٓمالق، ♂ قَمٚمِٞمؿٌ  ؾَمِٛمٞمعٌ  اّللَّ

 .[227:اًمٌ٘مرة]

 .اًمٓمالق ٟمٗمذ ،اًمٜم٤مس سمٕمض ذًمؽ قمغم وأؿمٝمد،سمف وشمٚمٗمظ ،اًمٓمالق ٟمقى وم٢مذا 

 واًمٓمالق اًمقاضم٥م هق اًمًٜمل واًمٓمالق سمدقمل، وـمالق ؾمٜمل ـمالق هٜم٤مك وًمٙمـ 

 .اعمحرم هق اًمٌدقمل

 همػم ـم٤مهر وهل يٓمٚم٘مٝم٤م أن ،اًمٌدقمل اًمٓمالق ي٘م٤مسمٚمف اًمذي اًمًٜمل اًمٓمالق وُمـ 

 وهل ـمٚم٘مٝم٤م وإذا آصمؿ، ومٝمق طم٤مئض وهل ـمٚم٘مٝم٤م وم٢مذا ومٞمف، يٛمًٝم٤م مل وـمٝمر طم٤مئض،

 .آصمؿ ومٝمق ومٞمف ضم٤مُمٕمٝم٤م وىمد ـم٤مهر

 .اهلل قمٜمد آصمامً  يٙمقن ٓ طمتك اًمًٜمل اًمٓمالق يالطمظ أن ومٞمٜمٌٖمل 

 ًمٙمـ ،يمت٤مب يم٤مشم٥م أن٤م اًمٕمروس، وأهؾ أهكم سملم طسمًٞم ظمالف أن :مداطمؾة

 يٌٞمح ذقمل ؾم٥ٌم هٜم٤مك ًمٞمس وقمٚمامً  ،أـمٚمؼ أن ةٍِمَّ ُمُ  واًمقاًمدة ،دظمقل سمدون

 رأي ُم٤م وهمػمه، وطمٗمٚم٦م ضمٝم٤مز شم٤مومٝم٦م ضمداً  سمًٞمٓم٦م أُمقر قمغم ظمالف سم٥ًٌم.. اًمٓمالق

 أـمٚمؼ؟ وُم٤مأ أـمٚمؼ واًمديت أـمٞمع هؾ اًم٘مّم٦م، هبذه اًمنمع

 ُمٚمتزُم٦م؟ واًمدشمؽ :ايمشقخ

 .يم٤مُمؾ آًمتزام ُمٚمتزُم٦م ًمٞم٧ًم ًمٙمـ شمّمكم :ؾةمداطم

 سم٤مًمٌٜم٧م؟ ُمتٕمٚمؼ وأن٧م :ايمشقخ

 .هلل احلٛمد :مداطمؾة

 .شمٓمٚم٘مٝم٤م ٓ :ايمشقخ



 448   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أـمٚم٘مٝم٤م؟ ٓ :مداطمؾة

 .ٓ :ايمشقخ

 هل؟ وإُم٤م أن٤م إُم٤م: زم شم٘مقل اًمقاًمدة :مداطمؾة

 شم٘مدر أن٧م يمٞمػ أُم٤م اًمنمقمل، احلٙمؿ ٟمٕمٓمٞمؽ ٟمحـ ،اًم٘مْمٞم٦م شمٕمرف أن٧م :ايمشقخ

 شمٓمٞمع ٓ أن وًمؽ ،هب٤م حتتٗمظ أن ًمؽ ،حتٙمؿ اًمذي أن٧م هذا أن٧م، وإُم٤م هل إُم٤م شمٕمٞمش

 أم اًمزوضم٦م قمغم اعمح٤مومٔم٦م أضمؾ ُمـ إم ومراق قمغم شمّمؼم أن٧م هؾ أُم٤م ـمالىمٝم٤م، ذم أُمؽ

 ُمـ أُم٤م إًمٞمؽ، راضمع أُمر هذا شمًتٓمٞمع؟ ٓ أو شمًتٓمٞمع ًمؽ؟ ؾم٠مىمقل ُم٤مذا هذا! ٓ

 .زوضمتؽ شمٓمٚمٞمؼ ذم شمٓمٞمٕمٝم٤م أّٓ  ومٚمؽ اًمنمقمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م

  (.3 :.. :29/  79/    واًمٜمقر ىاهلد) 

 ايمؼايض سمدطمل دون ايمطالق صمواز

 .شراضمٕمٝم٤م صمؿ طمٗمّم٦م، ـمٚمؼ يم٤من»:ُمرومققًم٤م قمٛمر قمـ

 .اًم٘م٤ميض شمدظمؾ دون اًمٓمالق ضمقاز: سم٘مقًمف اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ]

 [:ىم٤مل صمؿ

 صقاُم٦م يم٤مٟم٧م أهن٤م وًمق ًمزوضمتف اًمرضمؾ شمٓمٚمٞمؼ ضمقاز قمغم احلدي٨م دل :همائدة

 يٙمقن وىمد ُمٕمف، وشمٓم٤موقمٝم٤م مت٤مزضمٝم٤م ًمٕمدم إٓ ٤ملاحل سمٓمٌٞمٕم٦م ذًمؽ يٙمقن وٓ ىمقاُم٦م

 اًمٓمالق رسمط وم٢من وًمذًمؽ، قمٚمٞمٝم٤م، آـمالع ًمٖمػمه٤م يٛمٙمـ ٓ داظمٚمٞم٦م أُمقر هٜم٤مك

 يمثػم سمف يٚمٝم٩م اًمذي! اًمزُم٤من هذا ذم سمف يًٛمع ُم٤م وأؾمخػ أؾمقأ  ُمـ اًم٘م٤ميض سمٛمقاوم٘م٦م

 طمدي٨م وهق شاًمٓمالق اهلل إمم احلالل أبٖمض»: سمحدي٨م وظمٓم٤ٌمئف وىمْم٤مشمف طمٙم٤مُمف ُمـ

  . ش2141 رىمؿ» شاًمٖمٚمٞمؾ إرواء» ُمثؾ ُمقوع ُم٤م همػم ذم سمٞمٜمتف يمام ٕمٞمػو

 (.83/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)
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 اهلازل ؿمالق ضمؽم

 :اهل٤مزل ـمالق سمقىمقع اًم٘مقل قمـ إًم٤ٌمين ىم٤مل

 ـمقيؾ ذًمؽ ذم ًمف سمح٨م ذم شاًمتحٚمٞمؾ إسمٓم٤مل» ذم اإلؾمالم ؿمٞمخ ذه٥م هذا وإمم

 . ش38 - 46 ص» راضمٕمفوم وآقمت٤ٌمر: وأصم٤مر سم٤مٕطم٤مدي٨م ومٞمف اطمت٩م ٟمٗمٞمس،

 (.242/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمـػؼة فمعم ايمزوج ومدرة يمعدم ايمـؽاح همسخ ضمؽم

 اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمزوج ي٘مدر مل إذا اًمٜمٙم٤مح ومًخ اًمٜمدي٦م اًمروو٦م ذم ظم٤من صديؼ رضمح]

 [:وىم٤مل

ة يم٤مٟم٧م إذا: وم٠مىمقل اُمرأتف: وسملم اعمٕمن سملم اًمتٗمريؼ وأُم٤م  أو ضم٤مئٕم٦م، ُمثال اعمرأ

ر، ذم ومٝمل اًمراهٜم٦م: ًم٦ماحل٤م ذم قم٤مري٦م َـّ  َوَٓ ▬: ي٘مقل - شمٕم٤ممم - واهلل رضا وُه  ،♂شُمَْم٤مرُّ

َـّ ▬: ي٘مقل واهلل سم٤معمٕمروف، ُمٕم٤مذة همػم أجْم٤م وهل وُه  وهل ،♂سم٤ِمعْمَْٕمُروِف  َوقَم٤مِذُ

٤مكٌ ▬: ي٘مقل واهلل سمٛمٕمروف، ممًٙم٦م همػم أجْم٤م ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢ِمُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  : ♂سم٢ِِمطْم

َـّ  َوَٓ ▬: ي٘مقل واهلل را،رضا  ممًٙم٦م هل سمؾ ُٙمقُه
ًِ
ْ ًرا مُت ا : ي٘مقل ملسو هيلع هللا ىلص واًمٜمٌل ،♂رِضَ

ر وٓ رضر ٓ»  . شرضا

 [:سم٘مقًمف إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 - اهلل ُمـ أواُمر ٕهن٤م اخلالف: ُمقوع شمِمٛمؾ ٓ[ إدًم٦م أي] وًمٙمٜمٝم٤م: ىمٚم٧م

 ٓ ُمـ يٙمٚمػ وٓ ي٠مُمر ٓ أنف سمٕم٤ٌمده: - شمٕم٤ممم - ًمٓمٗمف ُمـ قمٚمٛمٜم٤م وىمد ،- شمٕم٤ممم

 اعمٕمن؟ اًمٕم٤مضمز قمغم هب٤م يًتدل ومٙمٞمػ اًم٘م٤مدر، اعمًتٓمٞمع إمم ُمقضمٝم٦م لومٝم يًتٓمٞمع،

 ىم٤مل قمٚمٞمف؟ أطمدٟم٤م زوضم٦م طمؼ ُم٤م: طمٞمدة سمـ ُمٕم٤موي٦م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ؾم٠مل ح٤م وًمذًمؽ»

 أبق أظمرضمف احلدي٨م: ش... ايمتًٞم٧م إذا وشمٙمًقه٤م ـمٕمٛم٧م، إذا شمٓمٕمٛمٝم٤م أن»: ملسو هيلع هللا ىلص

 وأظمرضمف صحٞمح، سمًٜمد ش5/  3» وأمحد ،ش368/  3» ُم٤مضمف واسمـ ،ش554/  3» داود

 . ش75/  5» شاًمؽمهمٞم٥م» ذم يمام :شصحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ
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 ُم٤م جيد مل إن أنف: ش... ايمتًٞم٧م إذا ،... ـمٕمٛم٧م إذا» اًمًالم قمٚمٞمف ىمقًمف ومٛمٗمٝمقم

 سمٞمٜمٝمام؟ إذن يٗمًخ ومٌؿ قمٚمٞمف، هل٤م طمؼ ومال ويٙمتز: يٓمٕمؿ

 - 237/  6» ًمٚمِمقيم٤مين شمٌٕم٤م اًمِم٤مرح إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ظمالف أرى وم٢مين وًمذًمؽ:

: ىم٤مل اُمرأتف؟ ٟمٗم٘م٦م قمـ يٕمجز اًمرضمؾ ذم احلًـ: قمـ واطمد همػم رواه ُم٤م وهق ،ش277

 .اؾمتٓم٤مع ُم٤م قمٚمٞمٝم٤م ويٜمٗمؼ وشمّمؼم، ،- وضمؾ قمز - اهلل وشمت٘مل شمقاؾمٞمف،

 ىمقًمف ُمـ شم٘مدم ُم٤م وي١ميده : ش319/  31» شاعمحغم» ذم طمزم اسمـ ُمذه٥م وهق

 إهى: طمٙمؿ طمٙمٛمٝمـ: أي»: اًمِمقيم٤مين ىم٤مل :ش... قمٜمديمؿ قمقان هـ إٟمام»: ملسو هيلع هللا ىلص

 ذم هق اًمذي رو٤م دون ُمـ ظمالص٤م ًمٜمٗمًف يٛمٚمؽ ٓ وإؾمػم إؾمػم،: اًمٕم٤مين نٕ

 .اًمٜم٤ًمء ومٝمٙمذا أهه:

 ختٚمٞمص ًمٚمزوضم٦م ومٚمٞمس :شسم٤مًم٤ًمق أُمًؽ عمـ اًمٓمالق»: طمدي٨م هذا وي١ميد

 .شذًمؽ قمغم اًمدًمٞمؾ دل إذا إٓ زوضمٝم٤م: حت٧م ُمـ ٟمٗمًٝم٤م

 ّمٚمحي ومال ىمقي: همػم سم٤مإلقم٤ًمر اًمٗمًخ دًمٞمؾ أن شم٘مدم مم٤م قمٚمٛم٧م وىمد: ىمٚم٧م

 » ومت٠مُمؾ احلدي٨م: ُمـ اعم٠ًمخ٦م هذه ٓؾمتثٜم٤مء

  سَملْمَ ▬ اًمتٗمريؼ أرى ٓ أنٜمل اًم٘مقل: وظمالص٦م
ِ
 قمغم سمؾ إلقم٤ًمره: ♂َوَزْوضِمفِ  اعْمَْرء

 وم٤مًمًٚمٓم٤من هل٤م: يٙمـ مل وم٢من زوضمٝم٤م، سمٕمد أُمره٤م وزم - قمٚمٞمٝم٤م سم٤مإلٟمٗم٤مق - ي٠مُمر أن احل٤ميمؿ

 زوضمٝم٤م، يقه طمتك ًٚمٛملم،اعم ُم٤مل سمٞم٧م ُمـ قمٚمٞمٝم٤م يٜمٗمؼ ومٝمق وًمٞمٝم٤م، ُم٘م٤مم ي٘مقم ُمـ أو

ا  قُمْنٍ  سَمْٕمدَ  اهللُ  ؾَمٞمَْجَٕمُؾ ▬: ي٘مقل - وضمؾ قمز - واهلل  . ♂ُيْنً

 (259/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 احلائض ؿمالق

 ذًمؽ قمـ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك قمٛمر وم٠ًمل طم٤مئض وهك اُمرأتف ـمٚمؼ أنف قمٛمر اسمـ قمـ»

 ءؿم٤م إن صمؿ شمٓمٝمر صمؿ حتٞمض صمؿ شمٓمٝمر طمتك ًمٞمؽميمٝم٤م صمؿ ومٚمػماضمٕمٝم٤م ُمره: »ًمف وم٘م٤مل



 433 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 هل٤م يٓمٚمؼ أن اهلل أُمر اًمتك اًمٕمدة ومتٚمؽ يٛمس أن ىمٌؾ ـمٚمؼ ؿم٤مء وإن سمٕمد أُمًؽ

 .صحٞمح. قمٚمٞمف ُمتٗمؼش اًمٜم٤ًمء

 رم قمٜمف اًمرواة اوٓمرب وم٘مد،  ـمرىمف ويمثرة صحتف ُمع احلدي٨م أن: اًم٘مقل ومجٚم٦م

 روى ُمـ: إول: ىمًٛملم إمم وم٤مٟم٘مًٛمقا  ٓ؟ أم هب٤م اقمتد هؾ احلٞمض رم إومم ـمٚم٘متف

 .ٟم٤مومع: إومم اًمٓمريؼ: اعمت٘مدُم٦م اًمٓمرق طم٥ًم وهؿ،  هب٤م اإلقمتداد قمٜمف

 أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك إمم ُمرومققم٤م قمٛمر اسمـ قمـ وقمٜمف،  وإظم٤ٌمره ىمقًمف ُمـ قمٜمف ذًمؽ صم٧ٌم

 .واطمدة ضمٕمٚمٝم٤م

 طم٧ًٌم أهن٤م قمٛمر اسمـ ىمقل وومٞمٝم٤م،  قمٛمر سمـ اهلل قمٌد سمـ ؾم٤ممل: اًمث٤مٟمٞم٦م اًمٓمريؼ

 .قمٚمٞمف

 .ىمٌٚمٝم٤م يم٤مًمتك وهك،  ضمٌػم سمـ يقٟمس: اًمث٤مًمث٦م

سمٕم٦م  ورم،  هب٤م اقمتد أنف: قمٜمف رواي٦م ورم،  ذًمؽ ُمثؾ وومٞمٝم٤م،  ؾمػميـ سمـ نسأ: اًمرا

 ظمالوم٤م سمٞم٤مٟمف ؾمٌؼ يمام وٕمٞمػ هذه إؾمٜم٤مد وًمٙمـ،  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك إمم ذًمؽ رومع أظمرى

 .ًمٚمح٤مومظ

 .قمٚمٞمف طم٧ًٌم أهن٤م قمٛمر اسمـ ىمقل وومٞمٝم٤م،  ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد: اخل٤مُم٦ًم

 .ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك إمم رومٕمف قمٜمف اًمِمٕمٌك: قمنم احل٤مدي٦م

: أجْم٤م اًمٓمرق طم٥ًم وهؿ،  هب٤م قمتدادآ قمدم قمٜمف رووا يـاًمذ: أظمر واًم٘مًؿ

 ش.قمغم ذًمؽ ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك ومرد: »ىم٤مل قمٜمف ضمٌػم سمـ ؾمٕمٞمد: اخل٤مُم٦ًم

 ش.ؿمٞمئ٤م يره٤م ومل قمغم ومرده٤م: »ُمرومققم٤م قمٜمف اًمزسمػم أبق: اًم٤ًمدؾم٦م

 ُمرومققم٤م قمٜمف اهلٛمداٟمك ُم٤مًمؽ سمـ اهلل قمٌد: ىمٌٚمٝم٤م اًمتك رم أوردٟم٤مه٤م صم٤مًمث٦م وـمريؼ

 شسمِمكء ذًمؽ ًمٞمس»

 ٓ سمقوقح ًمف شمٌلم أخٗم٤مفمٝمام ورم اًم٘مًٛملم هذيـ ـمرق رم اعمت٠مُمؾ ٟمٔمر وم٢مذا

 يمثرة: إول: ًمقضمٝملم وذًمؽ،  أظمر قمغم إول اًم٘مًؿ أرضمحٞم٦م ومٞمف همٛمقض
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 ُمـ واصمٜمت٤من،  ُمقىمقوم٦م أظمرى وصمالث،  ُمرومققم٦م ُمٜمٝم٤م صمالث،  ؾمت٦م وم٢مهن٤م، اًمٓمرق

، صمالث ـمرىمف ؾومٙم،  أظمر اًم٘مًؿ وأُم٤م،  وٕمٞمٗم٦م وإظمرى،  صحٞمح٦م إومم اًمثالث

 ىمقة اًم٘مًٛملم رم اعمرومققم٤مت ومت٘م٤مسمٚم٧م،  وٕمٞمٗم٦م وإظمرى أجْم٤م صحٞمح٦م ُمٜمٝم٤م اصمٜمت٤من

 .ووٕمٗم٤م

،  أظمر اًم٘مًؿ قمغم هب٤م يؽمضمح،  ومْمٚم٦م اًمثالث اعمقىمقوم٤مت إول اًم٘مًؿ رم وسم٘مك

،  اعمرومقع رم سمام قمٛمؾ قمٛمر سمـ اهلل قمٌد أن ُمٕمٜم٤مه٤م ٕن اعمرومقع طمٙمؿ رم وهك ٓؾمٞمام

 .فم٤مهر هق يمام ىمقة قمغم ىمقة اعمرومقع يٕمٓمك ٤ممم ذًمؽ أن ؿمؽ ومال

 اًمت٠مويؾ شم٘مٌؾ ٓ سحي٦م دًٓم٦م اعمراد قمغم إول اًم٘مًؿ دًٓم٦م ىمقة: أظمر واًمقضمف

ش ؿمٞمئ٤م يره٤م ومل» اًمِم٤مومٕمك اإلُم٤مم ىمقل سمٛمثؾ اًمت٠مويؾ ممٙمـ ومٝمق أظمر اًم٘مًؿ سمخالف، 

سم٤م أى  .صقا

 رآه٤م أنف رم ٟمص ومٝمق إول اًم٘مًؿ سمخالف،  ـمالىم٤م يره٤م مل أنف رم ٟمّم٤م وًمٞمس

 ًمٙمٜمف،  هبذا رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ اقمؽمف وىمد،  أظمر اًم٘مًؿ قمغم شم٘مديٛمف ومقضم٥م ـمالىم٤م

 اسمـ طمدي٨م رم ىمقًمف وأُم٤مش:ش 4/31: »وم٘م٤مل اًم٘مًؿ هذا ُمـ اعمرومقع صح٦م رم ؿمؽ

 اًمٚمٗمٔم٦م هذه يم٤مٟم٧م ًمق،  اهلل ومٚمٕمٛمر» واطمدة وهك:ش آظمره رم ذئ٥م أبك اسمـ قمـ وه٥م

 ٓ وًمٙمـ،  وهٚم٦م سم٠مول إًمٞمٝم٤م وًمٍمٟم٤م ؿمٞمئ٤م قمٚمٞمٝم٤م ٤مىمدُمٜم ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل يمالم ُمـ

 إمم يْم٤مف أن جيقز ومال،  ٟم٤مومع أو ذئ٥م أبك اسمـ أم،  قمٜمده ُمـ وه٥م اسمـ أىم٤مهل٤م ٟمدرى

 إطمٙم٤مم قمٚمٞمف وٟمرشم٥م،  قمٚمٞمف سمف ويِمٝمد،  يمالُمف ُمـ أنف يتٞم٘مـ ٓ ُم٤م ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل

 ش.طمتاملوآ سم٤مًمقهؿ اهلل قمٜمد ُمـ هذا: وي٘م٤مل، 

 :وظمٓم٠م صقاب الماًمٙم هذا ورم: ىمٚم٧م

 هب٤م اًمتًٚمٞمؿ جي٥م اعم٠ًمخ٦م رم ٟمص اًمٚمٗمٔم٦م هذه سمٙمقن واقمؽماومف،  اًمّمقاب أُم٤م

 .صح٧م ًمق إًمٞمٝم٤م واعمّمػم

 اسمـ أىم٤مهل٤م يدرى ٓ أنف سمدقمقى هل٤م ورده،  صحتٝم٤م رم شمِمٙمٙمف ومٝمق،  اخلٓم٠م وأُم٤م

 ....قمٜمده ُمـ وه٥م
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 ىمٌقل إصؾ أن اًمٕمٚمامء سملم قمٚمٞمف اعمتٗمؼ ُمـ ٕن،  ُمثٚمف ُمـ قمجٞم٥م ؿمكء وهذا

 ـمريؼ وأن،  واًمتِمٙمٞمؽ سم٤مإلطمتامٓت رده٤م جيقز ٓ وأنف،  رواه٤م يمام اًمث٘م٦م رواي٦م

 يرد ٕن اًم٘مٞمؿ ٓسمـ ًمٚمٛمخ٤مًمػ يٛمٙمـ أنف شمرى أٓ اًمث٘م٦م سمخؼم اًمتّمديؼ هق اعمٕمروم٦م

 اسمـ طمدي٨م قمغم هق أورده اًمذى اًمِمؽ سمٛمثؾش ؿمٞمئ٤م يره٤م ومل قمغم ومرده٤م» طمديثف

 سمٕمض ذًمؽ ومٕمؾ وىمد،  اًمِمٙمقك ُمـ ذًمؽ وٟمحق اًمزسمػم أبك رم سم٤مًمٓمٕمـ وه٥م

 اعمجرد اًمٕمٚمٛمك ًمٚمٜمٝم٩م خم٤مًمػ ذًمؽ ويمؾ،  ذًمؽ إمم اإلؿم٤مرة شم٘مدُم٧م يمام اعمت٘مدُملم

 .احلؼ ؾمقى ًمِمكء اإلٟمتّم٤مر قمـ

: وم٘م٤مل شم٘مدم يمام اًمٓمٞم٤مًمًك شم٤مسمٕمف سمؾ احلدي٨م سم٢مظمراج يتٗمرد مل وه٥م اسمـ أن قمغم

 قمٛمر وم٠متك طم٤مئض وهك اُمرأتف ـمٚمؼ أنف: »قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ذئ٥م أبك اسمـ طمدصمٜم٤م

 ش.واطمدة ومجٕمٚمف ًمف ذًمؽ ومذيمر ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌك

 .سمف ذئ٥م أبك اسمـ أظمؼمٟم٤م ه٤مرون سمـ يزيد أجْم٤م وشم٤مسمٕمف

 .ه٤مرون سمـ يزيد أظمؼمٟم٤مش أُمِمٙم٤مب» سمـ حمٛمد ـمريؼ ُمـ اًمدارىمٓمٜمك أظمرضمف

 .صم٘م٤مت اًمرضم٤مل وسم٘مٞم٦م،  أن أقمرومف مل إؿمٙم٤مب سمـ وحمٛمد

 اًمٌٖمدادى إؿمٙم٤مب سمـ ٗمرضمٕم أبق إسمراهٞمؿ سمـ احلًلم سمـ حمٛمد ومٝمق قمرومتف صمؿ

 .صم٘م٦م اًمٌخ٤مرى ؿمٞمقخ ُمـ احل٤مومظ

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل أن: »قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ ضمري٩م اسمـ ذئ٥م أبك اسمـ وشم٤مسمع

 ش.واطمدة هك: ىم٤مل

 .ضمري٩م اسمـ قمـ قم٤مصؿ أبق أظمؼمٟم٤م حمٛمد سمـ قمٞم٤مش قمـ أجْم٤م اًمدارىمٓمٜمك أظمرضمف

 فشمرمج اجلقهرى قمٞمًك اسمـ هق حمٛمد سمـ وقمٞم٤مش،  يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت ورضم٤مًمف: ىمٚم٧م

 ضمري٩م اسمـ يم٤من إن صحٞمح إؾمٜم٤مد ومٝمقش ، صم٘م٦م ويم٤منش: »32/279» وىم٤مل اخلٓمٞم٥م

 .ٟم٤مومع ُمـ ؾمٛمٕمف

 أول ـمٚمؼ اًمتك سم٤مًمتٓمٚمٞم٘م٦م حيت٥ًم صمؿ: »ىم٤مل ملسو هيلع هللا ىلص أنف سمٚمٗمظ اًمِمٕمٌك ٟم٤مومٕم٤م وشم٤مسمع

 .شم٘مدم يمام اًمًٜمد صحٞمح وهقش ُمرة
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 ًمق أنف وفمٜمك،  شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ قمٚمٞمٝم٤م ي٘مػ مل مم٤م اًمرواي٤مت هذه ويمؾ

 دل سمام اًم٘مقل إمم وًمّم٤مر،  وه٥م اسمـ رواي٦م رم أبداه اًمذى اًمِمؽ ًمتٌدد قمٚمٞمٝم٤م ػوىم

 .احل٤مئض سمٓمالق آقمتداد ُمـ احلدي٨م قمٚمٞمف

 .اًمرؿم٤مد ؾمٌٞمؾ إمم واهل٤مدى اعمقومؼ هق شمٕم٤ممم واهلل

 سمٓمالق آقمتداد قمدم قمغم وهمػمه اًم٘مٞمؿ اسمـ محٚم٧م اًمتك إؾم٤ٌمب ُمـ :سمـبقه

 حمٛمد طمدصمٜم٤م: اخلِمٜمك اًمًالم قمٌد سمـ حمٛمد قمـ طمزم اسمـ رواي٦م ُمـ ذيمره ُم٤م احل٤مئض

 ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد طمدصمٜم٤م اًمث٘مٗمك اعمجٞمد قمٌد سمـ اًمقه٤مب قمٌد طمدصمٜم٤م سمِم٤مر سمـ

 وهك اُمرأتف يٓمٚمؼ رضمؾ رم ىم٤مل أنف قمٜمف اهلل رى قمٛمر اسمـ قمـ قمٛمر اسمـ ُمقمم

 .سمذًمؽ يٕمتد ٓ: قمٛمر اسمـ ىم٤مل طم٤مئض؟

 ش.صحٞمح سم٢مؾمٜم٤مد طمزم اسمـ فأظمرضمش: »9/519ش »اًمٗمتح» رم احل٤مومظ وىم٤مل

 قمـ روى سمام ي٘مع ٓ اًمٓمالق أن إمم ذه٥م ُمـ سمٕمض واطمت٩م: »أجْم٤م وىم٤مل

 .قمٛمر اسمـ ىمقل رم هب٤م يٕمتد مل طم٤مئض وهك اُمرأتف اًمرضمؾ ـمٚمؼ إذا: ىم٤مل اًمِمٕمٌك

ة شمٕمتد مل ُمٕمٜم٤مه وإٟمام،  إًمٞمف ذه٥م ُم٤م ُمٕمٜم٤مه وًمٞمس: اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل  سمتٚمؽ اعمرأ

 ش.اًمٕمدة رم احلٞمْم٦م

 ش.ُمثٚمف قمٜمف واجلقاب: »وىم٤مل طمزم اسمـ رواي٦م قم٘مٌف حل٤مومظا ذيمر صمؿ

 :أُمران وي١ميده: ىمٚم٧م

 آؾمتدٓل يً٘مط آظمر سمٚمٗمظ اعمذيمقرة اًمرواي٦م أظمرج ىمد ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ ان: إول

 :وهق سمف

 اًمذى رم قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ قمٛمر سمـ اهلل قمٌٞمد قمـ اًمث٘مٗمك اًمقه٤مب قمٌد ٟم٤م

 ش.احلٞمْم٦م ٚمؽسمت شمٕمتد ٓ: »ىم٤مل طم٤مئض؟ وهك اُمرأتف يٓمٚمؼ

 أظمؼمٟم٤م: ُمٕملم اسمـ قمـش 375/2 قش »ُمٕمجٛمف» رم إقمراسمك اسمـ أظمرضمف وهٙمذا

 .  سمف اًمث٘مٗمك
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 وإٟمام،  احلٞمض رم اًمٓمالق هق ًمٞمس اعمٜمٗمك آقمتداد أن قمغم ٟمص اًمٚمٗمظ هبذا ومٝمق

ة اقمتداد  .اعمذيمقر آؾمتدٓل ومً٘مط،  احلٞمْم٦م سمتٚمؽ اعمٓمٚم٘م٦م اعمرأ

 رم اعمت٘مدم طمديثف رم قمٛمر اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ أجْم٤م روى ىمد اهلل قمٌٞمد أن: وأظمر

 ظم٤مًمػ أنف همػم،  واطمدة احلٞمض رم إهي٤م شمٓمٚمٞم٘مف ويم٤من: »اهلل قمٌٞمد: ىم٤مل ًمزوضمتف شمٓمٚمٞم٘مف

 ش.اًمًٜم٦م

 ش .428» اًمدارىمٓمٜمك أظمرضمف

 اهلل قمٌٞمد رواي٦م محٚم٧م وم٢من،  شم٘مدم يمام يمثػمة قمٛمر اسمـ قمـ اعمٕمٜمك هبذا واًمٓمرق

 واًمرواي٤مت،  هذه روايتف ُمع شمٜم٤مىمْم٧م ضاحل٤مئ سمٓمالق اإلقمتداد قمدم قمغم إومم

 ُمثٚمف رم وإصؾ،  اعمتٜم٤مىمض هق قمٛمر اسمـ أن ذًمؽ وٟمتٞمج٦م،  قمٛمر اسمـ قمـ إظمرى

 ُم٤م واًمتقومٞمؼ،  اًمتٜم٤مىمض ًمرومع اًمروايتلم سملم اًمتقومٞمؼ ُمـ ٓسمد ومحٞمٜمئذ،  اًمتٜم٤مىمض قمدم

 ُمٜم٤مص ومال يٛمٙمـ مل وإن،  ؿمٞم٦ٌم أبك اسمـ سمرواي٦م ودقمٛمٜم٤مه،  اًمؼم قمٌد اسمـ يمالم رم ؾمٌؼ

 داقمك ٓ وًمٙمـ اًمث٤مٟمٞم٦م اهلل قمٌٞمد رواي٦م رم فم٤مهر وهذا،  واًم٘مقة سم٤مًمٙمثرة اًمؽمضمٞمح ُمـ

 .هلل واحلٛمد فم٤مهر وم٤مًمتقومٞمؼ،  ًمٚمؽمضمٞمح

 (2139) رىمؿ طمدي٨م حت٧م اًمٖمٚمٞمؾ إرواء

 اظمجؾس كػس دم ـماهر شمم ؿمؾق

 ىم٤مل ومؽمة وسمٕمد سم٤مًمثالث، ـم٤مًمؼ أن٧م ُٓمرأتف ىم٤مل رضمؾ: ؾم١ماًمف ذم ي٘مقل :ايمسائل

  همْم٤ٌمن؟ يم٤من وُم٤م ىمٌؾ، يٓمٚم٘مٝم٤م مل وهق أُمل ُمثؾ حمرُم٦م قمكمّ  ن٧مأ: هل٤م

  .!؟صمالصم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م: شم٘مقل وأن٧م ىمٌؾ، يٓمٚم٘مٝم٤م مل يمٞمػ :ايمشقخ

  .اًم٤ًمئؾ هق هذا :ايمسائل

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 وسمٕمده٤م سم٤مًمثالث؟ ـم٤مًمؼ أن٧م: ىم٤مل واطمدة، ضمٚم٦ًم ذم اُمرأتف ـمٚمؼ رضمؾ :ايمسائل

  يم٠مُمل؟ قمكمّ  ُم٦محمر أن٧م: هل٤م وىم٤مل سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اعمِم٤ميمؾ ضمرت
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  اجلٚم٦ًم؟ ٟمٗمس ذم :ايمشقخ

  .اجلٚم٦ًم ٟمٗمس ذم :ايمسائل

  .!ـمٞم٥م :ايمشقخ

  اجلٚم٦ًم؟ هذه همػم ذم اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م وىمع أنف صم٧ٌم وُم٤م :ايمسائل

  .؟ـمالق ذم ُم٤م اجلٚم٦ًم هذه همػم ذم :ايمشقخ

  .اًمت٤مؾمع اًمِمٝمر ذم طم٤مُمؾ يم٤مٟم٧م :ايمسائل

 هذا أىمقل: ؿمٞمئلم ٟمٗمؽمض ٟمحـ أن سم٤معمقوقع، ُمتٕمٚمؼ همػم احلٛمؾ :ايمشقخ

 .واىمٕم٤مً  يٙمقن أٓ أو واىمٕم٤مً  يٙمقن أن إُم٤م اًمٓمالق

 .اًمٔمٝم٤مر وهق اًمث٤مين، احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م جيري ٓ ُمٓمٚم٘م٦م، ومٝمل واىمٕم٤مً  يم٤من وم٢مذا 

 ٓ اًمٔمٝم٤مر طمٙمؿ ٕن اًمٔمٝم٤مر: يٛمٌم ومحٞمٜمئذٍ  ،واىمع همػم اًمٓمالق هذا يم٤من إن أُم٤م 

 ُمٕمٚمؼ اؾمؿ ضمقاب ومٝمذا ًمٚمٓمالق، سم٤مًمٜم٦ًٌم ِم٠مناًم هق يمام ٟمٗمقذه قمدم ومٞمف ٟمتّمقر

 .سمنمط

 اًمٓمالق، وىمع إذا ي٘مع ٓ ًمٙمـ اًمٓمالق، ي٘مع مل إذا ي٘مع ىمد اًمٔمٝم٤مر هذا أن: أي 

  وىمع؟ ُم٤م أو اًمٓمالق وىمع هؾ: وهق أظمػم ؾم١مال ي٠ميت ىمد ومٝمٜم٤م

  .يٓمٚم٘مٝم٤م ٟمٞمتف ويم٤من وىمع، :ايمسائل

  يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 ٝم٤مإًمٞم ؾم٤مءةاإل زادت وسمٕمديـ يٓمٚم٘مٝم٤م، أنف اوٓمر ُمِم٤ميمؾ، سمٞمٜمٝمؿ ص٤مر :ايمسائل

  .أُمل ُمثؾ  قمكمّ  حمرم: هل٤م وم٘م٤مل

  .ي٘مع ٓ ومذاك وىمع اًمٓمالق يم٤من إن احل٤مدصم٦م، يمٞمػ أدري ُم٤م: أىمقل أن٤م :ايمشقخ

  .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ايمسائل
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  .وومٞمؽ :ايمشقخ

 (.. :29 :32/  32/ واًمٜمقر اهلدى)

 صمامعفا شمم فمؾؿفا دون زمائـًا ؿمالوًما زوصمته ؿمؾق رصمل

 ،اعمحٙمٛم٦م ًمدى سم٤مئٜم٤مً  ـمالىم٤مً  زوضمتف ـمٚمؼ رضمالً  أن :طم٤مدصم٦م هٜم٤مًمؽ :مداطمؾة

 واًمده٤م، ُمٜمزل إمم واًمده٤م إمم اًمٓمالق ورىم٦م وم٠مرؾمٚم٧م ،سمذًمؽ زوضمتف يٌٚمغ مل وًمٙمٜمف

 ٓ ًمٙمل :اعمٜمزل ظم٤مرج إمم وأبٜم٤مءه زوضمتف وأظمذ ذه٥م اعمحٙمٛم٦م ُمـ ظمرج وقمٜمدُم٤م

 سمٕمد أي اًمٚمٞمؾ أواظمر ذم هب٤م رضمع صمؿ ،سم٤مًمٓمالق يٕمٚمٛمٝم٤م ٓ ًمٙمل أو واًمده٤م ي٠مظمذه٤م

 اًمٜمٝم٤مر ذم إٓ اًمزوضم٦م شمٕمٚمؿ ومل إظم٤ٌمره٤م، دون اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم وضم٤مُمٕمٝم٤م ٚمٞمؾاًم ُمٜمتّمػ

 . سمذًمؽ إلظم٤ٌمره٤م واًمده٤م طمي قمٜمدُم٤م

 وسمٕمده٤م سم٤مإلصم٤ٌمت، أو سم٤مًمٜمٗمل ٓ جيٌٝم٤م مل زوضمٝم٤م وؾم٠مخ٧م اوٓمرت ومٕمٜمدُم٤م

 .وإي٤ميمؿ اهلل أقم٤مذٟم٤م ،سم٤مجلٜمقن اعمرأة هذه أصٞم٧ٌم

 . آُملم :ايمشقخ

 رضمٕم٦م شمٕمتؼم أهن٤م أو ٓ؟ أم زٟم٤م يٕمتؼم جلامعا هذا هؾ :أهٚمٝم٤م وم٠ًمخٜمل :مداطمؾة

 أم صحٞمح ىمقهل٤م يٕمتؼم اًمًٚمٓم٤مت أهٚمٝم٤م أظمؼموا إذا وهؾ ،سم٤مئـ ـمالق سم٠منف قمٚمامً  ،إًمٞمف

د   اًمًٜم٦م؟ ذم اعمٗمروض هق يمام قمٞم٤من ؿمٝمقد سمف يرا

  ضم٤مُمٕمٝم٤م؟ أنف سمٛمٕمٜمك ىمقهل٤م :ايمشقخ

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 . آظمر رء وإٓ :ايمشقخ

 . اًمٜمٝم٤مر ذم سم٤مئٜم٤مً  ـمالىم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م أنف رهمؿ اًمٚمٞمٚم٦م شمٚمؽ ذم ضم٤مُمٕمٝم٤م سم٠منف ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ
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 سم٠منف ؾم١ماًمؽ ذم اعم٘مّمقد هق ُم٤م اؾمتٞمْم٤مح، ُمـ ٓسمد اًم١ًمال قمـ اإلضم٤مسم٦م ىمٌؾ

  سم٤مئٜم٤ًم؟ ـمالىم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م

 ـم٤مًمؼ هل ـم٤مًمؼ هل: سم٘مقًمف اعمحٙمٛم٦م ًمدى ـمٚم٘م٤مت صمالث ـمٚم٘مٝم٤م أنف أي :مداطمؾة

 . ـم٤مًمؼ هل

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 . ومٞمف رضمٕم٦م ٓ ىم٤مً ـمال :مداطمؾة

 اًمًٜم٦م، إمم رضمٕمٜم٤م إذا واطمدة ـمٚم٘م٦م يٕمتؼم هذا سم٤مئٜم٤ًم، ـمالىم٤مً  يٕمتؼم ٓ هذا :ايمشقخ

 :أي ،سم٤مئٜم٦م ـمٚم٘م٦م يٕمتؼموهن٤م ىمٚمتٝم٤م يمام ومٝمذه ،اعمذهٌٞملم اًم٘مْم٤مة سمٕمض إمم رضمٕمٜم٤م إذا أُم٤م

 شَمٜمِٙمَح  طَمتََّك  دُ سَمٕمْ  ُِمـ ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمالَ  ـَمٚمََّ٘مَٝم٤م وَم٢ِمن▬ :شمٕم٤ممم ىمقًمف اًمٓمٚم٘م٦م هذه قمغم يٓمٌ٘مقن

هُ  َزْوضًم٤م  ♂.هَمػْمَ

 واطمدة ًمٗمٔم٦م ذم اًمٓمالق هذا سم٠من أووح اًمٙمريٛم٦م أي٦م ذم وضمؾ قمز رسمٜم٤م ًمٙمـ 

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬: ىم٤مل ٕنف اعمنموع، اًمٓمالق هق ًمٞمس ،واطمد جمٚمس وذم ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ  وَم٢مُْم

يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  ـمٚم٘م٦م يمؾ ذم نُمرشم٤م اًمٓمالق: أي ،[229:اًمٌ٘مرة♂ ]سم٢ِِمطْم

 .سم٢مطم٤ًمن شمنيح أو سمٛمٕمروف إُم٤ًمك

: ىمقًمف وهق ،اًمٙمريؿ اًم٘مرآن ٟمص قمٓمؾ اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت جيٛمع اًمذي ومٝمذا 

٤مكٌ ▬ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ  .[229:اًمٌ٘مرة♂ ]سم٢ِِمطْم

 ،اًمث٤مًمث٦م ذم أي[ 251:اًمٌ٘مرة♂ ]َطلََّقَها َفإِن  ▬: سم٘مقًمف رسمٜم٤م ذًمؽ قمغم ٥م٘مَّ قمَ  ًمذًمؽ 

 وراضمٕمٝم٤م، وم٠مُمًٙمٝم٤م اًمث٤مٟمٞم٦م ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ وراضمٕمٝم٤م، أُمًٙمٝم٤م صمؿ إومم اًمٓمٚم٘م٦م ـمٚم٘مٝم٤م هق

ـْ  ًَمفُ  حَتِؾُّ  وَمال▬ اًمث٤مًمث٦م ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ هُ  َزْوضًم٤م شَمٜمِٙمَح  طَمتَّك سَمْٕمدُ  ُِم  [. 251:اًمٌ٘مرة] ♂هَمػْمَ

 واًمٜمّمػ اًمًٜمتلم ذم سمٙمر أيب قمٝمد وذم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمٝمد ذم اًمٓمالق يم٤من وهٙمذا

 أن ذقمٞم٦م يمًٞم٤مؾم٦م قمٛمر رأى صمؿ أجْم٤ًم، اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر وم٦مظمال أول وذم ظمالومتف ُمـ

ذ  إؾمػ ُمع اًمٜم٤مس ًمٙمـ هلؿ، وشمرسمٞم٦م يمٕم٘مقسم٦م صمالصم٤مً  سمف ـمٚمؼ ُمـ قمغم اًمٓمالق هذا ُيٜمَٗمَّ



 439 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 ُمـ صدر اًمذي احلٙمؿ هذا قمغم ضمروا هؿ، ُم٤م وىمٚمٞمؾ اهلل قمّمؿ ُمـ إٓ اًمٜم٤مس يمؾ

 .شم٠مدي٤ٌمً  قمٛمر

 ُمًٕمقد اسمـ ىم٤مل يمام ،اًمًٜم٦م إمم وايٕمقد أن وأبداً  دائامً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م اًمٕمٚمامء ًمٙمـ 

 . شاًمٕمتٞمؼ سم٤مُٕمر قمٚمٞمٙمؿ ،يمٗمٞمتؿ وم٘مد شمٌتدقمقا  وٓ اشمٌٕمقا »: قمٜمف اهلل ريض

 ـمٚم٘م٤مت صمالث زوضمتف ـمٚمؼ ُمـ أن ،اعم٠ًمخ٦م هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م :اًمٕمتٞمؼ إُمر ومٛمـ

 ؾمٚمٛمف ُم٤م وهق ،ظمذه٤م دٟم٤مٟمػم صمالث قمٜمدي ًمؽ: ًمّم٤مطمٌف ىم٤مل يمٛمـ ومٝمذا ،جمٛمققم٤مت

 اًمنمع هذا سمٕمد ٓؾمٞمام ًمف، ىمٞمٛم٦م ٓ اًمٚمٗمظ سم٤مًمٚمٗمظ، وًمٞمس سم٤مًمقاىمع وم٤مًمٕمؼمة ديٜم٤مرًا، إٓ

شَم٤منِ  اًمٓمَّالُق ▬ ىمدُمٜم٤مه، اًمذي ٤مكٌ  َُمرَّ ًَ يٌح  َأوْ  سمَِٛمْٕمُروٍف  وَم٢مُْم ٤منٍ  شَمْنِ ًَ ♂ سم٢ِِمطْم

 .[229:اًمٌ٘مرة]

 ًمٙمـ ٟمدري، ُم٤م أظمرى ـمٚم٘م٤مت هٜم٤م يٙمـ مل إذا ،ًمزوضمتف اًمرضمؾ هذا ومٛمج٤مُمٕم٦م 

 .اًمٜمص ىمدر قمغم ي٘م٤مل يمام اًمٗمتقى

 مج٤مقمف ومٞمٕمتؼم ضم٤مُمٕمٝم٤م صمؿ ،صمالصم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م أنف هق اًم٤ٌمئـ سم٤مًمٓمالق اعم٘مّمقد يم٤من وم٢مذا 

 .هل٤م ُمٜمف ُمراضمٕم٦م ذًمؽ ويٕمتؼم ،ًمزوضمتف جم٤مُمٕم٤مً  إي٤مه٤م

 قمغم يِمٝمد أن قمٚمٞمف اًمٜمٙم٤مح قمغم أؿمٝمد يمام ذًمؽ، قمغم يِمٝمد أن قمٚمٞمف ًمٙمـ 

 .ذاه ٟم٘مقل ٟمحـ اًمرضمقع، قمغم يِمٝمد أن وقمٚمٞمف ،اعمحٙمٛم٦م ذم وىمع وهذا ،اًمٓمالق

 إُمر رومع دام ُم٤م اًمرضمؾ هذا أن وهل ،اصٓمالطمٞم٦م وم٘مٝمٞم٦م ىمْمٞم٦م هٜم٤م شمٌ٘مك وًمٙمـ 

 اًمٙمؼمى، سم٤مًمٌٞمٜمقٟم٦م قمٚمٞمف طمٙمؿ اًمنمقمل واًم٘مْم٤مء هٜم٤مك، قمٜمديمؿ اًمنمقمل اًم٘مْم٤مء إمم

 أقمرض ذًمؽ ُمع ،سم٤مًمًٜم٦م يٗمتقن اًمذيـ اًمٕمٚمامء أطمد يًتٗم٧م مل ،هٜم٤مك آظمر رء ٓ صمؿ

 شمٕمتؼم وٓ هب٤م، زٟم٤مً  ُمٜمف يٕمتؼم ومٝمذا ،زوضمتف وضم٤مُمع هٜم٤مك اًمنمقمل اًم٘م٤ميض طمٙمؿ قمـ

  واوح؟ واًمقاىمع، سم٤مًم٘مّم٦م ضمٝمٚمٝم٤م ُمـ ذيمرت ح٤م :زاٟمٞم٦م هل

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ



 461   ذم اًمٓمالق ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 ذًمؽ واؿمتٙمقا  اعمحٙمٛم٦م إمم ذهٌقا  أهنؿ ًمق يم٤من اًم١ًمال سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

  اًمنمع؟ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ذًمؽ ذم اًمنمط أم ،ىمقا دَّ َّم يُ  أن ،ؿمٝمقد قمٚمٞمٝمؿ أجج٥م ،اًمرضمؾ

 . شمّمقره يٛمٙمـ ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم اًمِمٝمقد :خايمشق

 اًمٕمدة شمٜمتٝمل سمٕمدُم٤م أخٞمس اًمٓمالق، قمغم ًمإلؿمٝم٤مد سم٤مًمٜم٦ًٌم ،ؿمٞمخ ي٤م ـمٞم٥م :مداطمؾة

 .. أفمـ اًمٕمدة أفمـ.... 

 . سمٕمده ًمٞمس سُمٕمٞمده أو اًمتٓمٚمٞمؼ، قمٜمد ٓ :ايمشقخ

 . ينطمٝم٤م أن يريد قمٜمدُم٤م اًمتنيح :مداطمؾة

  يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 .. وٓ ينطمٝم٤م أن أراد إذا :مداطمؾة

 . ـمٚم٘مٝم٤م ُم٤م سمٛمجرد هطمٝم٤م هق ُم٤م :ايمشقخ

 ...  سمٕمد يٕمٜمل ينح سمٕمدُم٤م يٙمقن اًم٘مرآن ذم ٓطمٔم٧م أن٤م اًمِم٤مهد :مداطمؾة

  ينح؟ سمٕمدُم٤م اًم٘مرآن ذم أجـ :ايمشقخ

 . اعمٓمٚم٘م٦م قمدة أؿمٝمر، صمالصم٦م اًمٕمدة وهل :مداطمؾة

  !اًم٘مرآن ذم يقضمد ٓ ؟ينح سمٕمدُم٤م أجـ :ايمشقخ

 .. اؿمتٙمقا  إذا ُمثالً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م هؾ ،٤مذٟم٤مأؾمت ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم....  :مداطمؾة

  ُم٤مذا؟ قمٚمٞمٝمؿ جي٥م هؾ :ايمشقخ

  ؿمٝمقدًا؟ اًم٘م٤ميض يٓمٚمٌٝمؿ أن ُمثالً  قمٚمٞمٝمؿ جي٥م هؾ :مداطمؾة

  سم٤مًمِمٝمقد؟ ي٠متقا  أجـ ُمـ :ايمشقخ

  ؟اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم احلٙمؿ ُم٤م :إذاً  :مداطمؾة

 ُم٠ًمخ٦م هذه طم٤مل يمؾ وقمغم ،ُمٕمف حي٘مؼ هق اًمرضمؾ، يًتٜمٓمؼ اًم٘م٤ميض :ايمشقخ

 . هٜم٤م قضمدشم ٓ اًمِمٝمقد ٕن :اًم٘مْم٤مء إمم شمرضمع



 463 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق 

 . ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 . ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 أومساط فمعم اظممصمل اظمفر دهمع ضمؽم

 :زوضمتف يٓمٚمؼ أن يريد رضمؾ: ي٘مقل ؿمٞمخٜم٤م ي٠ًمل اًم٤ًمئؾ ؿمٞمخ، ي٤م :مداطمؾة

 .اجلامًمٞم٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ يريد يمام ًمٞم٧ًم ٕهن٤م

 !قمٞمٜمل ي٤م :ايمشقخ

 .ديٜم٤مر أخٗم٤م أو ديٜم٤مر أخٗمل اًمّمداق ُمت٠مظمر وقمٚمٞمف :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 إذا ًمزوضمتف فمٚمؿ اًمدومع هذا ذم ومٝمؾ سم٤مٕىم٤ًمط، دومٕمٝمؿ يتؿ وؾمقف :مداطمؾة

 ـمٚم٘مٝم٤م؟

 .شاًمٞمقم فمٚمؿ ٓ» سمذًمؽ روٞم٧م إذا :ايمشقخ

 ٕنف :شمرى وًمٙمـ اسمتداءً  شمرى ٓ هل اًمقاىمع طمٞم٨م ُمـ ًمٙمـ ؿمٞمخ، ي٤م :مداطمؾة

 .سم٤مًمرو٤م اعمحٙمٛم٦م ذم دمؼم

 ٛم٦م؟اعمحٙم ذم دمؼم ح٤مذا :ايمشقخ

 ٤مً ؿمٝمري ري٤مًٓ  مخًلم أدومع أين إٓ اؾمتٓم٤مقم٦م قمٜمدي ُم٤م أن٤م: ي٘مقل راح ٕنف :مداطمؾة

 أخٗملم....  شم٘مٌؾ أنف أُمر يّمدر احل٤ميمؿ جيؼمه٤م، واحل٤ميمؿ شمرى، ومٝمل أىمؾ أو أيمثر أو

 ؿمٝمري٤ًم؟ اً ديٜم٤مر مخًلم وشم٠مظمذه اً ديٜم٤مر

 اعمح٤ميمؿ ٛمقه٤ميً اًمتل اعمح٤ميمؿ اًمٞمقم. ٓ: ًمؽ أىمقل أن٤م ٓ، اًمٞمقم احل٤ميمؿ :ايمشقخ

 دمؼم ٓ اعمحٙمٛم٦م اًمزوج، ًمّم٤مًمح وًمٞمس اًمزوضم٦م ًمّم٤مًمح أطمٙم٤مُم٤مً  دائامً  هل ،اًمنمقمٞم٦م

 همػم هل يم٤مٟم٧م إذا زوضمٝم٤م يٓمٚم٘مٝم٤م أن قمغم اُمرأة دمؼم ٓ زوضمتف، يٓمٚمؼ أن قمغم زوضم٤مً 

 ذم؟ اقمؽماض. طم٘مقق اًمزوج قمغم هل٤م يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م ،اًمتٓمٚمٞمؼ ذم راهم٦ٌم



 462   ُم٤ًمئؾ ُمتٗمرىم٦م ذم اًمٓمالق   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 شمرى أن قمٚمٞمٝم٤م يقضم٥م ق،اًمٓمال قمٚمٞمٝم٤م يقضم٥م ُم٤م ًمٚم٘م٤ميض سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ..اًم١ًمال هذا..سم٤مًمت٘مًٞمط

 ُم٤مذا؟ ُم٘م٤مسمؾ اًمت٘مًٞمط هذا ًمٙمـ قم٤مرف، أن٤م :ايمشقخ

 .اًمٓمالق ُم٘م٤مسمؾ :مداطمؾة

 يٓمٚمؼ أن يريد زوضم٤مً  ٟمٗمؽمض ،ـمٞم٥م ُمٜمف، اًمٓمالق شمريد ٓ ومٝمل إيف، :ايمشقخ

 ُم٤مذا؟ اعمقوقع ضم٤مٟم٥م أن ٟمدع اًمٓمالق، هذا شمريد ٓ وهل زوضمتف

 .اًمدومع :مداطمؾة

 ُمٜمف، شمٓمٚمؼ أن شمريد ٓ وهل زوضمتف يٓمٚمؼ أن يريد زوضم٤مً  ٟمٗمؽمض اعمٝمر، :ايمشقخ

 سمتٓمٚمٞم٘مٝم٤م؟ اًمزوج حلٙمؿ شمروخ أن اعمرأة هذه اًم٘م٤ميض جيؼم هؾ

 .اًمٓمالق قمغم اًمزوج أس يم٤من إذا :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ يأ :ايمشقخ

 .ُمٝمٚم٦م يٕمٓمقه٤م :مداطمؾة

 .ـمٞم٥م :ايمشقخ

 اعمرأة، عمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م اعمح٤ميمؿ ذم أن اًم٘مقاٟملم ُمٕمٔمؿ أن..ؿم٤من قمغم :مداطمؾة

 .اًم٘م٤ميض [ حيٙمؿ] ُم٤م طم٥ًم صمالصم٦م ؿمٝمريـ ؿمٝمر، شمٖمٞم٥م أن

 .وؾمٜمتلم ؾمٜم٦م همٌٜم٤م :ايمشقخ

 .اًمٓمالق [ُمقوقع] ورضمع آه، :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .اًمٓمالق ُمـ سمد ٓ اًمٓمالق قمغم زوضمؽ ُمٍم إذا سمٜمتل، ي٤م: هل٤م أىمقل :مداطمؾة
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 ُم٤م يٓمٚم٘مٜمل، أن أريد ومال رء ذم ُمٕمف ُم٘مٍم ٧مًمً أن٤م ٕنف :أريد ٓ أن٤م :ايمشقخ

 يٓمٚم٘مٝم٤م أنف اعمرأة هذه دمؼم اهلل أنزل ُم٤م سمٖمػم حتٙمؿ اًمتل هذه اعمحٙمٛم٦م يمقن رأي

 .اًم٘مقاٟملم ذم ُمقضمقد هذا أقمت٘مد ٓ أن٤م أنٗمٝم٤م؟ رهمؿ زوضمٝم٤م

 ....  :مداطمؾة

 ُمٜمٙمؿ ومٝمٛم٧م يمام ضم٤مٟم٥م: ضم٤مٟم٤ٌمن هل٤م اًم٘مْمٞم٦م ٕنف :كدّ سمِ  أن٧م سم٤مًمؽ ـمقل :ايمشقخ

ة يرهمؿ اًمٞمقم اًم٘م٤ميض أن ،٤مً آٟمٗم  ٓ أن٤م اًمٓمالق، شمريد ٓ وهل زوضمٝم٤م يٓمٚم٘مٝم٤م أن اعمرأ

 !هذا أتّمقر

 اًمت٘مًٞمط وهق ،اًمث٤مين احلٙمؿ ي٠ميت طمٞمٜمئذٍ  ،اًمٓمالق قمغم شمقاومؼ أهن٤م أتّمقر ًمٙمٜمل 

 . إول ضم٤مٟمٌف ُمـ اعمقوقع شمٕم٤مجلقا  أن ىمٌؾ إًمٞمف جل٠متؿ اًمذي

 يدومع أن اإلٟم٤ًمن هذا قمغم ي٘مًط أنف يٛمٙمـ طمٞمٜمئذ ،اًمٓمالق قمغم واوم٘م٧م هل وم٢مذا

 .ذُمتف يؼمئ طمتك ُمٕمٞمٜم٦م ٟم٦ًٌم ؿمٝمر يمؾ

 واومؼ: ىمٞمؾ يمام أجْم٤مً  هل ًمٙمٜمٝم٤م ،اًمٓمالق قمغم هل جمٌقرة أهن٤م يٕمٜمل ٓ هذا ًمٙمـ 

ـ    ُمـ وختٚمص يٓمٚم٘مٝم٤م أنف يمامن صدىم٧م ُم٤م ممٙمـ وهل يٓمٚم٘مٝم٤م أن يريد ومٝمق ـمٌ٘م٦م، ؿَم

 احلؼ هذا قمٚمٞمف، طمؼ هل٤م ًمٙمـ ٜمٝمام،سمٞم اًمٕمالىم٦م هل ُم٤م أقمٚمؿ اهلل ًمِمحف، ًمٌخٚمف،....  ذه

ة سم٠من أطمد يتٛمٜمك ٓ ًمٙمـ ،هذا ر ُم٤م ،اًمت٘مًٞمط قمغم يقاومؼ اًم٘م٤ميض  أن قمغم دمؼم اعمرأ

 ري٧م وي٤م – اًم٘م٤ميض أن صم٧ٌم إذا إٓ اًمٓمالق، هبذا راوٞم٦م همػم وهل زوضمٝم٤م يٓمٚم٘مٝم٤م

 رهب٤م، شمٓمٞمع ُم٤م زوضمٝم٤م، يمٚمٛم٦م شمًٛمع ُم٤م اًمزوضم٦م هذه أن – ُم٤مر يٙمقن احلٙمؿ هذا

 .ُمٜمف يٓمٚم٘مقه٤م ُم٤م اُمرأة قمغم دقمقة مأىم٤م ورضمؾ ـمٞم٥م،. آظمره إمم شمتخٚمع ،شمتؼمج

  (11 :42: 33/ 518/ واًمٜمقر اهلدى) 
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 همفل زمايمرزما يتعامل يمه فمممة ؿمول زمعد زوصمفا أن اىمتشػت إمرأه 

 فمـده؟ سمبؼى

ه :مداطمؾة  يتٕم٤مُمؾ أو سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ ًمف قمنمة ـمقل سمٕمد زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م إُمرأ

 يٕمٜمل؟ شمٗمٕمؾ ُم٤مذا قمٜمده، شمٌ٘مك أن هل٤م حيؼ ٝمؾوم اًمرسمقي٦م، اًمٌٜمقك ُمع

 قمٜمده؟ شمٌ٘مك أَّٓ  يٛمٙمٜمٝم٤م هؾ وأبدًا، دائامً  شم٠متٞمٜم٤م أؾمئٚم٦م هذه :ايمشقخ

 .يٕمٜمل هل٤م يقضمف اًم١ًمال واهلل :مداطمؾة

 .هل٤م فضمِّ وَ  ،إيف :ايمشقخ

 ( 11 :46: 31/   533/  واًمٜمقر اهلدى) 

 ىمسالً  يصقم ال زوصمفا ألن ايمطالق اظمرأة ؿمؾب

ة: ومٞم٘مقل اًم٤ًمئؾ ٠مليً :ايمسمال  وًمٙمـ اخلٛمس، اًمّمٚمقات قمغم حم٤مومٔم٦م اُمرأ

 زوضمٝم٤م وُمقىمػ ُمقىمٗمٝم٤م هق وُم٤م اًمٓمالق، ـمٚم٥م هل٤م جيقز ومٝمؾ يمًاًل، يّمكم ٓ زوضمٝم٤م

 سمٕمْمٝمام؟ ُمـ

 .قمٚمٞمٝم٤م جي٥م: أىمقل ٕين :اًمت٤ًمهؾ سم٤مب ُمـ ومذًمؽ هل٤م جيقز أنف أُم٤م :ايمشقخ

 ًمٚمّمالة اًمت٤مرك ذاه ٕن :ًمٚمّمالة اًمت٤مرك زوضمٝم٤م ُمٗم٤مرىم٦م شمٓمٚم٥م أن قمٚمٞمٝم٤م جي٥م 

 أطمد قمٜمد إؿمٙم٤مل ٓ احل٤مًم٦م هذه ذم ومٝمق ،ديٜمف قمـ ُمرشمداً  يم٤مومراً  يٙمقن أن سملم أُمره يدور

 شمٕمٞمش أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ٕنف :قمّمٛمتف حت٧م شمٌ٘مك أن هل٤م جيقز ٓ أنف ،إـمالىم٤مً 

 ًمٚمرضم٤مل أب٤مح وضمؾ قمز اهلل إن: أي اًمٙمت٤مب، أهؾ ُمـ يم٤من وًمق طمتك يم٤مومر، يمٜمػ ذم

 يتزوضمـ أن اعمًٚمامت قمغم وطمرم اًمٙمت٤مسمٞم٤مت، اًمٜم٤ًمء ُمـ يتزوضمقا  أن اعمًٚمٛملم

 .سم٤مًمٜمّم٤مرى أو سم٤مًمٞمٝمقد

 قمغم هذا واًمٜمّم٤مرى، اًمٞمٝمقد ُمـ ذ ومٝمق ديٜمف قمـ ُمرشمداً  يم٤من ُمـ أن ؿمؽ وٓ 

 .اًمّمالة شم٤مرك سمٙمٗمر ي٘مقل ُمـ ىمقل
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 ومٞمف ٓسمد اًمّمالة شم٤مرك أن واًمراضمح ،ُمرضمقطم٤مً  قمٜمدٟم٤م اًم٘مقل هذا يم٤من وإن ًمٙمـ 

 شمٕمرف وهل ،سمٗمروٞمتٝم٤م هب٤م ي١مُمـ هق أي ،يمًالً  ًمٚمّمالة شمريمف يم٤من إن ٗمّمٞمؾ،اًمت ُمـ

 ذم ويمٗمر ىمٚمٌف ذم إيامن سملم مجع ومٝمذا ،وشمٕم٤ممم شم٤ٌمرك رسمٜم٤م وهق ؿم٤مرقمٝم٤م ُمع ُم٘مٍم أنف

 .قمٛمٚمف

 رأجٜم٤م هذا اقمت٘م٤مدي٤ًم، يمٗمراً  وًمٞمس ،قمٛمٚمٞم٤مً  يمٗمراً  ًمٚمّمالة شمريمف ذم يمٗمره يٙمقن ومحٞمٜمئذٍ  

راً  ومّمٚمٜم٤مه وىمد راً  ُمرا  .وشمٙمرا

 أن شمرى أن اعمًٚمٛم٦م ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ ،اًمراضمح اًم٘مقل هذا قمغم طمتك: وم٠مىمقل 

 .إطمقال أىمؾ ذم هذا وم٤مؾمؼ، ٕنف ح٤مذا؟ ًمٚمّمالة، اًمت٤مرك اًمزوج هذا ُمع شمٕمٞمش

 اًمزُمـ ذم يٙمـ مل إن ،اًمٓمقيؾ اعمديد اًمزُمـ ُمع اًمٗمًؼ هذا أن :ذًمؽ آصم٤مر وُمـ 

 إذا ومٞمام وسمخ٤مص٦م ديٜمٝم٤م، طمٙم٤ممأ ُمـ سمٙمثػم شمت٤ًمهؾ وجيٕمٚمٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٞم١مصمر ،اًم٘مري٥م

 .إوٓد إمم اًمٗم٤مؾمؼ هذا قمدوى ؾمتني ومحٞمٜمئذٍ  إٟم٤مصم٤ًم، أو ذيمقراً  أوٓداً  رزق

 ؿم٤مرب أو ًمٚمّمالة شم٤مركٍ  وم٤مؾمٍؼ  سمزوج اسمتٚمٞم٧م اًمتل اعمرأة قمغم ومٞمج٥م :وًمذًمؽ 

 طمٙمؿ اًمزوج هب٤م يًتحؼ اًمتل إطمقال هذه ُمـ طم٤مًم٦م أي ذم ،ًمٚمزٟم٤م ُمرشمٙم٥م أو ًمٚمخٛمر

 فمروومٝم٤م، يم٤من ُمٝمام اًمٗم٤مؾمؼ، اًمزوج هذا ُمٗم٤مرىم٦م شمٓمٚم٥م أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمج٥م ـذقم٤مً  اًمٗم٤مؾمؼ

 .سمف اهلل ٟمديـ اًمذي هذا

 . (11: 21: 14/ 433/ واًمٜمقر اهلدى) 

 امرأسمه ؿمؾق زملكه ىماذزماً  أطمػم من

 ي٘مّمد مل ،اُمرأتف ـمٚمؼ أنف ،٤مً يم٤مذسم اً ظمؼم أظمؼمهؿ يٕمٜمل ،٤مً ىمقُم أظمؼم رضمؾ :ايمسائل

 اًم٘مقل؟ اهذ طمٙمؿ ومام ـمٚم٘م٦م، يقىمع أن ٟمٗمًف ذم

 .اًمٓمالق أوىمع وم٘مد ذًمؽ، قمغم أؿمٝمد إذا :ايمشقخ

 قمكم؟ اؿمٝمدوا هلؿ ىم٤مل يٕمٜمل أؿمٝمد :ايمسائل
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 وم٘مد قمٚمٞمف وؿمٝمدوا ،ـمٚمؼ سم٠منف طمدصمٝمؿ اًمٚمٗمظ، هبذا يٙمقن رضوري ُمش :ايمشقخ

 .واهلزل اعمزح ي٘مٌؾ ٓ اًمٓمالق ٕن يم٤مذسم٤ًم، يم٤من وًمق زوضمتف ـمٚم٘م٧م

 ...ووو ٤مٟمٞم٦مصم أةُمرا شمزوج هق يٕمٜمل ذم يم٤من هق ًمٙمـ :ايمسائل

 .هتٛمٜمل ُم٤م يمذسمتف شمٕمٚمٞمؾ اًمتٕمٚمٞمؾ، هيٛمٜمل ُم٤م :ايمشقخ

 ؟وم٘مط يمذب هق ُمـ أو :ايمسائل

 .هيٛمٜمل ُم٤م ومٝمذا ،همروف يم٤من ؿمق أُم٤م سمس، :ايمشقخ

 اًمٜمٞم٦م؟ ؿمٞمخ ي٤م هٜم٤م ومٞمٝم٤م يدظمؾ ٓ :ايمسائل

 واهلل اًمٔم٤مهر احلٙمؿ ومٞمٝم٤م جيري إُمقر ُمـ يمثػم، اًمٜمٞم٦م يدظمؾ ٓ، ٓ :ايمشقخ

ئر يتقمم  اًمٙمٜم٤مي٦م، اًمٓمالق وسملم اًمٍميح، اًمٓمالق سملم اًمٕمٚمامء ومرق ًمذًمؽ :اًمنا

 اًمٗمرق؟ شمٕمرف وًمٕمٚمؽ

 .واًمٔم٤مهر اًمٙمٜم٤مي٦م ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :ايمسائل

 ًمف وم٘مٞمؾ أهٚمؽ، إمم ذهٌلا ًمزوضمتف ىم٤مل واطمد وم٢مذا واًمٍميح، اًمٙمٜم٤مي٦م، :ايمشقخ

 ىمّمدت؟ ُم٤مذا

 اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م، طم٤مًمتف إمم يٕمقد هق حلتك ومٌؽموح ،ؿمقي همْم٤ٌمن يمٜم٧م واهلل :مداطمؾة

 .ُمٜمف يًٛمع ـمالىمٝم٤م ىمّمد ُم٤مو

طم٦مً  ـمٚم٘مٝم٤م إذا أُم٤م  .ُمٜمف يًٛمع ومام سا

، زوضمتل أـمٚمؼ يٕمٜمل أين سمٚمٗمٔم٦م خيؼمهؿ مل، أظمؼمهؿ قمٜمدُم٤م هق ،ـمٞم٥م :ايمسائل

 .ؾم٤مسم٘م٤مً  ـمٚم٘متٝم٤م ىمد أن٤م: ىم٤مل

 .أؾمقأ  هذا :ايمشقخ

 .اً ظمػم اهلل ضمزاك ـمٞم٥م هذا؟ أؾمقأ  :ايمسائل
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 .أظمل ي٤م وإي٤مك :ايمشقخ

  (11: 56: 34/ 442/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يؼام هل زكا شمم ايمدطمول ومبل ؿمؾؼفا شمم امرأة فمعم رصمل فمؼد إذا

 زمعؼد أطمرى مرة فمؾقفا فمؼد ويمو اجلؾد؟ أم ايمرصمم ضمد فمؾقه

 األولم؟ ايمطؾؼة حتسب هل صمديد ومفر

 ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ اُمرأة قمغم رضمؾ قم٘مد إذا: ومٞمف اًم٤ًمئؾ ي٘مقل: إول اًم١ًمال :مداطمؾة

 :ؿم٘ملم ُمـ ؾم١مآً  ي٠ًمل اًمدظمقل، ىمٌؾ

 ضمٚمدًا؟ أم رمج٤مً  احلد قمٚمٞمف ومٞم٘م٤مم ،اًمٗمؽمة شمٚمؽ ظمالل زٟم٤م ًمق هؾ: ومٞم٘مقل إول أُم٤م

 ،ضمديديـ وُمٝمراً  سمٕم٘مد أظمرى ُمرة قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد ًمق هؾ: اًم١ًمال ُمـ اًمث٤مين واًمٗمرع

 حت٥ًم؟ ٓ أم إومم اًمٓمٚم٘م٦م قمٚمٞمف حت٥ًم

 يتٕمٚمؼ طمٙمؿ اًمرضمؿ ٕن يرضمؿ: وٓ ومٞمجٚمد إول اًم١ًمال قمـ أُم٤م :ايمشقخ

 .اًمرضمؿ دون اجلٚمد ومٞمٙمٗمٞمف ويمت٤مسم٦م، قم٘مداً  وًمٞمس ،قمٛمالً  سم٤معمحّمـ

 أهن٤م سمحٞم٨م ،قمدهت٤م واٟم٘مْم٧م ـمٚم٘مٝم٤م يم٤من وم٢مذا: اًمث٤مين اًم١ًمال قمـ اجلقاب أُم٤م

 قمدهت٤م ُميض ُمع ذه٧ٌم إومم وم٤مًمٓمٚم٘م٦م ،أظمرى ُمرة قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد صمؿ ،طمرة أصٌح٧م

 .سم٤مًمٙمٚمٞم٦م زوضمٝم٤م ُمـ وحترره٤م

 وٓ ىمٌؾ ُمـ قمٚمٞمٝم٤م فشمٕمر ىمد يٙمـ مل ،اعمرأة قمغم قم٘مد أنف ًمق أجْم٤مً  هق شمٕمرف 

 .اًمث٤مين ًمٚمٕم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم حت٥ًم ٓ إومم وم٤مًمٓمٚم٘م٦م هب٤م، يٌـ مل أنف وًمق ،قمٚمٞمٝم٤م دظمؾ

 .إول اًمٗمرع اًم١ًمال قمغم ُمداظمٚم٦م ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 وم٠مجْم٤مً . شقم٤مم وشمٖمري٥م ُم٤مئ٦م ضمٚمد»: اًمًٜم٦م ذم ضم٤مء أجْم٤مً  فأن ٟمٕمرف ٟمحـ :مداطمؾة

 اعم٠ًمخ٦م؟ هذه ذم طمٙمامً  مت٤مُم٤مً  ًمٜم٤م سمٞمٜم٧م -ظمػماً  اهلل ضمزاك- ًمق
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 :طمٙمامن ومٝمٜم٤مك ،حمّمـ وهق زٟم٤م اًمرضمؾ يم٤من إذا هذا ،ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 إذا وًمٙمـ اًمرضمؿ، وهق أٓ يٜمٗمذه أن اعمًٚمؿ ًمٚمح٤ميمؿ ُمٜمف سمد ٓ ٓزم أُمر: أطمدمه٤م

 .حمّمـ همػم اًمزاين يم٤من إذا قمٗمقاً  هذا، شمٖمري٥م ذم أن اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ رأى

 .صمٞم٤ٌمً  :مداطمؾة

 ؟صمٞم٤ٌمً  :ايمشقخ

 .قمٗمقاً  ،سمٙمراً  ٓ :داطمؾةم

 .حمّمـ همػم سمٙمراً  :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 ًمٗمٔمل ُمـ ؾمٌؼ ُم٤م ظمالف ،ُمٜمف سمد ٓ اجلٚمد هذا صمؿ جيٚمد، ومٝمذا ٟمٕمؿ، أي :ايمشقخ

 .اًمرضمؿ آٟمٗم٤مً 

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اًمثٞم٥م قمغم اًمرضمؿ :مداطمؾة

 .ظمٓم٠مً  ًمٗمٔمل ذم ؾمٌؼ ًمٙمـ ٟمٕمؿ، :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة

 أٓ ُمٜمف، سمد ٓ أطمدمه٤م :طمٙمامن قمٚمٞمف ،سمٕمد تزوجي ومل حيّمـ مل اًمذي هذا :ايمشقخ

 .اجلٚمد وهق

 ًمٌٕمض سم٤مًمٜم٦ًٌم أو اًمٔمروف سمٕمض ذم اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ رأى إذا :أظمر احلٙمؿ 

 ،ومٞمٝم٤م اًمٗم٤مطمِم٦م ارشمٙم٥م اًمتل اعمٜمٓم٘م٦م قمـ إلسمٕم٤مده :شمٖمريٌف ُمـ سمد ٓ أنف ،إؿمخ٤مص

 .سمٚمده ُمـ يٜمٗمٞمف يٖمرسمف ومحٞمٜمئذ

 يراه٤م اًمتل اعمّمٚمح٦م ُمراقم٤مة إمم يٕمقد هذا وإٟمام ٤ميمؿ،احل قمغم ٓزُم٤مً  أُمراً  ًمٞمس هذا ًمٙمـ 

 .ٓ أم سمتٖمريٌف شمتح٘مؼ

 ذب إذا اخلٛمر قمغم اعمدُمـ ىمتؾ: هق ،يذيمر ي٘م٤مل يمام سم٤مًمٌمء واًمٌمء احلٙمؿ هذا وُمثؾ 

 ومٚمٚمح٤ميمؿ اخلٛمر، ًمنمب إدُم٤مٟمف قمـ يرقمقي وٓ يرشمدع ٓ صمؿ جيٚمد ُمرة يمؾ وذم ُمرات، أرسمع
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 ُمٓمرداً: طمٙمامً  ًمٞمس طمٙمؿ هذا ذًمؽ، ومٚمف اًمراسمٕم٦م اعمرة ذم ىمتٚمف ذم ُمّمٚمح٦م رأى إذا اعمًٚمؿ

 اخلٛمر ؿم٤مرب قمغم احلٙمؿ هذا ٟمٗمذ أنف ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ يٜم٘مؾ مل أنف ،أطمد قمغم يِمٙمٚمـ ومال وًمذًمؽ

 يٕمقد وم٢مٟمام اجلٚمد، وهق أٓ احلد يم٢مىم٤مُم٦م ًمٞمس اًم٘متؾ هذا ٕن ي٘متؾ: مل أنف: أي اًمراسمٕم٦م، اعمرة ذم

 .ٟمٗمذه ذًمؽ رأى وم٢من احل٤ميمؿ، اضمتٝم٤مد إمم ذًمؽ

 ىمتٚمف ذم اعمّمٚمح٦م رأى وم٢من ذًمؽ، وراء رء وٓ ضمٚمده هق اعمٓمردة وم٤مًم٘م٤مقمدة وإٓ 

 .اًمٓمرق ُمتٕمدد صحٞمح حلدي٨م ذًمؽ: ومٕمؾ اًمراسمٕم٦م اعمرة ذم

 اًمٜمٌل أن يرون طمٞمٜمام ،اًمٓمالب ًمٌٕمض يٕمؽمض ىمد اًمذي اإلؿمٙم٤مل يزول وهبذا 

 :اصمٜملم ُٕمريـ ذًمؽ ىمتٚمف: وُم٤م اخلٛمر ؿم٤مرب ضمٚمد ملسو هيلع هللا ىلص

 اًمٙمثػم، اإلدُم٤من هذا ُمثؾ اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم يٙمـ مل أنف: إول إُمر

 .ُمرات أرسمع هٙمذا.. جيٚمد صمؿ يٕمقد صمؿ جيٚمد أنف سمحٞم٨م

 جيٚمد، ُمرة يمؾ وذم ُمرات أرسمع ذب ؿم٤مرسم٤مً  هٜم٤مك أن ومرض إن أنف: اًمث٤مين وإُمر

 ٟماموإ رضوري، أُمر يم٤محلد ًمٞمس اًم٘متؾ أن ًمٌٞم٤من ومذًمؽ ي٘متٚمف، مل اًمًالم قمٚمٞمف واًمرؾمقل

 .ٟمٕمؿ ،اعمًٚمؿ احل٤ميمؿ رأي إمم يٕمقد ذًمؽ

 طمدي٨م طمقل راداتياإل ُمـ ومٝمٛمٜم٤م: هبذا يتٕمٚمؼ أجْم٤مً  ؾم١مال ؿمٞمخٜم٤م ي٤م :مداطمؾة

 .اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل قمٝمد ذم اًمراسمٕم٦م ذم ي٘مع مل ًمٕمٚمف أو ،يٙمـ مل اإلدُم٤من سم٠من اجلٚمد

 إمم حيي يم٤من أطمي ىمد يم٤من اًمّمح٤مسم٦م أطمد أن هق ذيمر اًمذي احلدي٨م سم٠من قمٚمامً  

 ُم٤م ،يمذا أو اهلل ًمٕمٜمف: اًمّمح٤مسم٦م أطمد وم٘م٤مل قمديدة، ُمرات اخلٛمر ؿم٤مرب ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل

 قمقٟم٤مً  أطمديمؿ يٙمـ ٓ»: واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمٜمٌل وم٘م٤مل ؿم٤مرسم٤ًم، سمف ي١مشمك ُم٤م أيمثر

 شمٕمدى اًمّمح٤ميب هذا ُمـ اخلٛمر ذب سم٠من هذا ُمـ يًتدل أٓ ،شأظمٞمف قمغم ًمٚمِمٞمٓم٤من

 اًمث٤مًم٨م؟ اًمٕمدد هذا ُمثؾ

 اًمرؾمقل أن قمٜمف، أضم٧ٌم وم٘مد ومٞمف أن ومرض وإن ُمرات، أرسمع ومٞمف أن أذيمر ٓ: أوًٓ  :ايمشقخ

ٞم٤من :احلد ذًمؽ ٟمٗمذ ُم٤م اًمًالم قمٚمٞمف طمتامًملم قمغم اجلقاب ومًٌؼ ٓزُم٤مً، أُمراً  ًمٞمس أنف ًٌم  .ٓا

 .هذا يِمٙمؾ ىمد ٕنف طمتك وم٘مط ًمٙمـ :مداطمؾة
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 .اً ظمػم اهلل ضمزاك :ايمشقخ

 .وإي٤مك :مداطمؾة

 ...  هل اًمتٖمري٥م ًمٕم٘مقسم٦م وأ اًمتٖمري٥م حلدي٨م سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 .اجلٚمد طمد احلد أوىمع أىم٤مم يٕمٜمل واًمًالم اًمّمالة قمٚمٞمف اًمرؾمقل ،ـمٌٕم٤مً 

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 .اًمتٖمري٥م يٗمٕمؾ مل وًمٙمـ اًمرضمؿ، وطمد :مداطمؾة

 .هق هذا :ايمشقخ

 .سمف أُمر وًمٙمٜمف :مداطمؾة

 .اًم٤ٌمب هذا ٟمٗمس ُمـ :ايمشقخ

 .اًم٤ٌمب هذا ٟمٗمس ُمـ :مداطمؾة

 .إظمػمة ٦ماًم٘مْمٞم ضم٧ٌم أن٤م وًمذًمؽ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .سم٤مٕومم ًمرسمٓمٝم٤م :ايمشقخ

 .اً ظمػم اهلل ضمزايمؿ :مداطمؾة

 .وإي٤مك :ايمشقخ

 (: ..31 :41/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)

   (: ..37: 41/ 753/ واًمٜمقر اهلدى)

 ايمؼمىمة؟ دم ضمق ايمصورة هذه دم يمؾؿطؾؼة هل

 ًمٌٜم٤من، ؿمٞمٕم٦م ُمـ ؿمٞمٕمٞم٦م زوضم٦م وًمف قمٚمٞمف، شمٕم٤ممم اهلل رمح٦م شمقذم واًمدي :ايمسائل

 يرؾمؾ وهق ؾمٜمقات صمالث إردن إمم رضمع اًمٙمقي٧م شمرك ُم٤م يقم ُمـ هذه واًمزوضم٦م
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 إُمقر هبذه يتٕمٚمؼ ُم٤م ويمؾ اًمزي٤مرة شمٍميح يٕمٜمل هل٤م وأرؾمؾ شمٕم٤ممم، اطميي إًمٞمٝم٤م

شمف إهؾ ُمٜمف ـمٚمٌقا  يٕمٜمل وٟمّمػ، ؾمٜم٦م ُمـ اعمرض سمف اؿمتد ومٚمام شمرومض، وهل  وأظمقا

 هذا ومٞمف يِمتد يمٚمام يم٤من ويمٚمام حتي، شمريد وٓ  يٕمٜمل ُمٓمٚم٘مٝم٤م أن٤م وم٘م٤مل يٓمٚم٘مٝم٤م أنف ويمذا

 اعمح٤ميمؿ أنزل إٟمام شم٤ًمقمدين ُم٤م صحتل يٕمٜمل سمس ُمٓمٚم٘مٝم٤م، أن٤م ي٘مقل يم٤من اعمرض

 ُمـ هل٤م يٕمٜمل ومٝمؾ رؾمٛمل، ـمٚمؼ وُم٤م اهلل شمقوم٤مه صمؿ أريده٤م ٓ ويمذا رؾمٛمل أـمٚم٘مٝم٤م

 ؟رء شمريمتف

 ٟمًتٓمٞمع حـٟم ومٙمٞمػ ،ومٚمٝم٤م ـمٚمؼ ُم٤م أو ،هل٤م ومٚمٞمس ـمٚمؼ أنف إُم٤م :يٕمقد هذا :ايمشقخ

 . ؟ـمٚم٘مٝم٤م أب٤مك أن ٟمحٙمؿ أن

 طم٤مًمف ذم ُمٕمرومتٜم٤م ٟمحـ ًمٙمـ ،ـمٚمؼ ُم٤م اعمح٤ميمؿ ذم رؾمٛمل ٟم٘مقل ٟمحـ :ايمسائل

 أن٤م دمل ٓ هل٤م وي٘مقل شمتّمؾ ويم٤من ،يريده٤م وٓ ُمٓمٚم٘مٝم٤م أهن٤م ويمذا طم٤مًمف ًم٤ًمن وذم

 . ُمٓمٚم٘مؽ

 زم ؾمت٘مقل ـمٚم٘مٝم٤م أنف شمٕمٚمؿ هل هؾ ذًمؽ أول ،ٟمٔمر ومٞمٝم٤م هذه واعم٠ًمخ٦م :ايمشقخ

 . ٓ ي٘مٞمٜم٤م

 . ٓ فمٜمل أهمٚم٥م أدري، ٓ واهلل :ايمسائل

 . ُمٓمٚم٘مؽ أهن٤م هل٤م ومٞم٘مقل شمتّمؾ يم٤مٟم٧م هن٤مإ ي٘مقل ،ؿمٞمخل :آطمر ؽمائل

 . ي٘مقل اًمذي هذا ومٝمٛم٧م أن٤م ظمػماً، اهلل ضمزاك :ايمشقخ

 . ٤مً ضم٤مزُم ًمٞمس يٕمٜمل ،همْم٥م ُمـ هذا ومٝمٛم٧م شمٙمقن ىمد هل سمس :ايمسائل

 .سمثٌقشمف سمف ُم٘مٓمقع إٓ ـمالق هٜم٤مك نيٙمق أن يٛمٙمـ ٓ ًمذًمؽ ،هذا هق :ايمشقخ

 ؿم٤من ُمـ أيب ي٤م ايمت٥م ،ُمٓمٚم٘مٝم٤م أن٤م ًمٙمؿ ي٘مقل يم٤من طمٞمٜمام قمٚمٞمٙمؿ يٜمٌٖمل يم٤من :أوال

 ذًمؽ وسمٕمد ٤ًم،وومالٟم ٤مً ومالٟم اًمتٓمٚمٞمؼ هذا قمغم وشمِمٝمد ،ـمٚم٘متٝم٤م أنؽ ايمت٥م ،واحلٞم٤مة اعمقت

 .اًمنمقمٞم٦م إطمٙم٤مم ؾمجؾ

 رثاإل دور وي٠ميت اهلل، ؿم٤مء إن اهلل رمح٦م إمم اًمرضمؾ ُم٤مت ُم٤م سمٕمد أن أُم٤م 

 .ىم٤مهل٤م اًمتل اًمٔمروف يم٤مٟم٧م يمٞمػ ٟمدري ُم٤م ىم٤مًمف سم٘مقلٍ  يتِم٨ٌم اإلرث، وشم٘مًٞمؿ
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 ٓ، أو ـمالق هٜم٤مك يم٤من سم٠منف ي٘مٓمٕمقا  أن ُمـ اعمتقرم ورصم٦م ُمـ سمد ٓ وًمذًمؽ 

ة يم٤مٟم٧م إن احل٘مٞم٘م٦م ذم وؾمٞمتٌلم  سمٚمٖمٝم٤م ُم٤م إذا ومٞمام شمٌٚمغ مل أم اًمٓمالق هذا سُمٚمَِّٖم٧م ىمد اعمرأ

 . إرصمٝم٤م سمحؼ وشمٓم٤مًم٥م ومقرا ومًت٘مقم اًمقوم٤مة،

  (11 :43 :41/ 785/واًمٜمقر اهلدى) 

 يؼع؟ ضمتى زمايمطالق ايمزوصمة معرهمة يشؼمط هل

 ي٘مع؟ طمتك سم٤مًمٓمالق اًمزوضم٦م شمٕمٚمؿ أن يِمؽمط هؾ :مداطمؾة

 أن اًمنمط ُمـ ًمٙمـ اًمزوضم٦م، شمٕمرف أن اًمنمط ُمـ أنف أقمت٘مد ٓ أن٤م :ايمشقخ

 اًمٓمالق ُمـ وهذا ذًمؽ، قمغم وأؿمٝمد ذقمٞم٤ًم، ـمالىم٤مً  ـمٚمؼ ُم٤م وم٢مذا اًمٓمالق، قمغم ُيِْمِٝمد

ءً  اًمٓمالق وىمع وم٘مد اًمًٜمل، : اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل يمام إُمر ٕن قمروم٧م: ُم٤م أو قمروم٧م ؾمقا

 ش.سم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام»

ة ومٚمٞمس  .شمٕمرف مل أو قَمَروَم٧ْم  سم٤معمقوقع، قمالىم٦م ًمٚمٛمرأ

 (11: 47: 26/ 397/واًمٜمقر اهلدى)

 ايمزوصمة زمقد ايمعصؿة صمعل ضمؽم

 اًمزوضم٦م؟ سمٞمد اًمٕمّمٛم٦م ُمـ ًمٚمٓمالق سم٤مًمٜم٦ًٌم :ايمسائل

 .ظمٓم٠م هذا اًمزوضم٦م سمٞمد اًمٕمّمٛم٦م :ايمشقخ

 يٕمٜمل؟ ضم٤مئز ُمق :مداطمؾة

 .ضم٤مئز هق ُم٤م ظمٓم٠م :ايمشقخ

 أبدًا؟ :مداطمؾة

ش سم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام: »ي٘مقل يم٤من اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل :ايمشقخ

 .إي٤مه ًمِؽ  أذح وإٓ احلدي٨م هذا شمٗمٝمٛملم
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 .ظمػماً  اهلل ضمزاك يٙمقن هإي٤م زم ذطم٧م يمٜم٧م إن يٕمٜمل واهلل :مداطمؾة

 .اًمرضمؾ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام: يٕمٜمل :ايمشقخ

 .صح :مداطمؾة

ة سم٤ًمق ي٠مظمذ اًمذي اًمرضمؾ سمٞمد :ايمشقخ  .اعمرأ

 .آه :مداطمؾة

 .ىمٌؾ ُمـ ُمتٗم٘ملم يم٤مٟمقا  وًمق اًمرضمؾ شمٓمٚمؼ أن ًمٚمٛمرأة جيقز ومام :ايمشقخ

 .هٞمؽ ٟمًٛمع ٟمحـ آه :مداطمؾة

 آظمر اعمًٚمٛمقن ضمريدة ذم جمٚم٦م ذم ىمرأت وأن٤م هٞمؽ شمًٛمٕمل أن٧م أيمٞمد :ايمشقخ

 .ظمٓم٠م وهذا اًمٗمتقى، هبذه أومتقا  إزهر ُمِم٤ميخ سمٕمض إٟمف قمدد

 .ظمٓم٠م :مداطمؾة

 ش.سم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام: »واطمٗمٔمٞمف احلدي٨م، ظمالف ظمٓم٠م :ايمشقخ

 ( 13: 15: 37/ 212/ واًمٜمقر اهلدى) 

 يمغقاب ايمؼايض فمـد زوصمفا من ايمطالق ؿمؾب يمؾؿرأة جيوز هل

 ايمزوج؟

 سم٘مّمد وهمػمه٤م يم٤مًمًٕمقدي٦م اخل٤مرج سمالد إمم يذه٥م ُمـ اًمرضم٤مل ُمـ ثػميم :مداطمؾة

 أىمؾ، وممٙمـ أيمثر وممٙمـ وؾمٜمتلم، ؾمٜم٦م يٖمٞم٥م ُمٜمٝمؿ وم٤مًمٌٕمض اًمرزق، وـمٚم٥م اًمٕمٛمؾ

 ومٝمؾ ؾمٗمره، قمـ راوٞم٦م همػم وهل زوضمٝم٤م سمح٤مضم٦م زوضمتف شمٙمقن اًمذي اًمقىم٧م وذم

 قمٜمٝم٤م؟ ٤مسمفهمٞم سم٥ًٌم زوضمٝم٤م ُمـ اًمزوضم٦م ًمتٓمٚمٞمؼ ُمٕمٞمٜم٦م ومؽمة اًمديٜمل احلٙمؿ ذم هٜم٤مك

 ًمٚمزوج ُيَرظّمص اًمتل اعمدة حيدد اًمنمع ذم ٟمص يقضمد ٓ: سم٢مجي٤مز اجلقاب :ايمشقخ

 أنف همػمه قمـ أو اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر قمـ أصم٤مر سمٕمض يقضمد ًمٙمـ زوضمتف، قمـ يٖمٞم٥م أن
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 قمٜمٝم٤م، زوضمٝم٤م همٞم٤مب قمـ شمّمؼم أن ًمٚمٛمرأة يٛمٙمـ اًمتل اعمدة قمـ أهٚمف سمٕمض ؾم٠مل

 .أؿمٝمر سمًت٦م وم٠مضم٤مسم٧م

 زُمٜمل، حتديد هق اًمتحديد هذا أن اعم٠ًمخ٦م، هذه ذم سمف اهلل وأِديـ أقمت٘مده اًمذي

 .ضم٤مٟم٥م ُمـ هذا ذقمل، حتديد وًمٞمس

 يٜمحٍم قمٜمدُم٤م ًمٙمـ ضمٜمد،: أي قم٤مم   ًمٜمٔم٤ممٍ  سم٤مًمٜم٦ًٌم اًمتحديد هذا: آظمر ضم٤مٟم٥م ُمـ

 هق احل٤ميمؿ وإٟمام اًمٗمرد، هذا قمغم طم٤ميمؿ ٟمٔم٤مم ٓ طمٞم٨م إومراد، ُمـ ومرد ذم اًم١ًمال

 .وظُمُٚم٘مف وديٜمف إيامٟمف

 هٜم٤مك وًمٞمس إؾمػ، ُمع طم٤ميمؿ هٜم٤مك ًمٞمس ٕنف اًمٞمقم: اًمقاىمع هق وهذا هٜم٤م 

 ومرد قمغم ؾمٞمٙمقن احلٙمؿ هذا أن أن وم٤مًمقاىمع اهلل، ؾمٌٞمؾ ذم ضمٝم٤مداً  دي٤مٟم٦مً  يٖمٞمٌقن مج٤مقم٦م

 .اجلٜمقد ُمـ ضمٜمد قمغم وًمٞمس إومراد ُمـ

 إُمر ٕن ؾمٜملم: أو أؿمٝمر طمد هل٤م ُيقَوع أن جيقز ٓ اعم٠ًمخ٦م هذه: أىمقل طمٞمٜمئذٍ 

 قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م يٖمٞم٥م أن شمرى ٓ أهن٤م يمالُمؽ ذم وضم٤مء أظمرى، إمم اُمرأة ُمـ خيتٚمػ

 هل٤م، وإطمّم٤مهن٤م ٟمٗمًٝم٤م سمٕمٗم٦م هق رو٤مه٤م سمٕمدم اعم٘مّمقد يم٤من وم٢مذا اًمٓمقيٚم٦م، اعمدة هذه

 ُمـ أوؾمع هق ُم٤م اعم٘مّمقد يم٤من وإن سمٞم٤مٟمف، صدد ذم أن٤م اًمذي وهذا طمٙمؿ، ًمف ومٝمذا

 أؾمٌققم٤ًم، وًمق قمٜمٝم٤م اًمزوج يٖمٞم٥م نأ اعمرأة شمرى ٓ وم٘مد يٜمْمٌط، ٓ أُمر ومٝمذا ذًمؽ،

 .آٟمٗم٤مً  ذيمرت يمام إول اعمٕمٜمك هق اعم٘مّمقد يم٤من إذا ًمٙمـ

 اجلٜمًٞم٦م، ـمٌٞمٕمتٝمام سم٤مظمتالف اًمزوضملم، سم٤مظمتالف خيتٚمػ احلٙمؿ: أىمقل طمٞمٜمئذٍ  

 ًمٙمـ يّمؼم، ٓ أو يّمؼم هؾ سمٜمٗمًف أقمرف أنف ومٛمٕمٜم٤مه اًمٖم٤مئ٥م، هق اًمرضمؾ أن دام وُم٤م

ة، ُمع اعمِمٙمٚم٦م  زوضمتف ُمـ يٕمٚمؿ زوضمتف قمـ يٖمٞم٥م اًمذي اًمزوج رضمؾاًم يم٤من وم٢مذا اعمرأ

 ُمـ اًمٓمقيٚم٦م اعمدة هذه إي٤مه٤م هق ُمٗم٤مرىمتف أو ًمزوضمٝم٤م ُمٗم٤مرىمتٝم٤م قمغم هل٤م صؼم ٓ أنف

 .اًمٓمقيٚم٦م اعمدة هذه قمٜمٝم٤م يٖمٞم٥م أن ًمٚمرضمؾ جيقز ٓ ومحٞمٜمئذ اجلٜمًٞم٦م، اًمٜم٤مطمٞم٦م

 وهل٤م ٤مُم٦م،اإلىم طم٤مًم٦م ذم طمتك شمتٕمٚمؼ وإٟمام سم٤مًمًٗمر، شمتٕمٚمؼ ٓ سمٛم٠ًمخ٦م قمالىم٦م ًمف وهذا 

 متٞمؾ وم٘مد راسمٕم٦م، أو صم٤مًمث٦م أو صم٤مٟمٞم٦م أظمرى يتزوج ُمـ طمقل آٟمٗم٤مً  شمدٟمدن يمٜم٧م سمام قمالىم٦م

 أن اعمٞمؾ هذا ٟمتٞمج٦م ُمـ ويٙمقن إظمرى، ُمـ أيمثر اًمزوضمتلم إطمدى إمم اًمزوج ٟمٗمس
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 جم٤مُمٕم٦م وشمٗمقي٧م اًمتٗمريؼ، هذا قمغم حم٤مؾم٥م هق هؾ إظمرى، ُمـ أيمثر إطمدامه٤م يقاىمع

  حي٤مؾم٥م؟ ٓ أم إظمرى ُمـ سم٠مىمؾ واطمدة

 .هلل احلٛمد :مداطمؾة

 ..أُمر هذا ٕنف حي٤مؾم٥م، ٓ ٓ، :اجلواب

 أن يٛمٙمـ ٓ ىمْمٞم٦م هذه: أوًٓ : اصمٜملم ًمًٌٌلم حي٤مؾم٥م: ٓ اعم٘مّمقد، :ايمشقخ

 إرض أفمـ ُم٤م وهذا وأظمرى، زوضم٦مٍ  سملم ومرق هٜم٤مك يم٤من إذا وسمخ٤مص٦م شمٜمْمٌط،

 هذا اًمُٕمّزاب، قمغم خيٗمك ىمد اعمتزوضملم، قمغم إُمر هذا خيٗمك ُم٤م: يٕمٜمل يٕمٜمل، ُمًٙمقٟم٦م

 .إول اًم٥ًٌم هق

ة ـمٌٞمٕم٦م أن: اًمث٤مين اًم٥ًٌم  ص٤مطم٦ٌم ؿَمٌِ٘م٦م، ومقاطمدة أظمرى، ـمٌٞمٕم٦م قمـ ختتٚمػ اعمرأ

 يِمٕمر يمام هذه ُمـ سمج٤مذسمٞم٦م َيِْمٕمر ٓ ومٝمق احلديد، ُمـ أبرد سم٤مردة وواطمدة همٚمٛم٦م،

 .هٜم٤م شم٘مٗمقن ٓ وُم٘مدُم٦م، شمقـمئ٦م يمٚمف وهذا أظمرى، ُمـ سمج٤مذسمٞم٦م

 .. إمم ٜمٝم٤مي٦ماًم ذم ٟمّمؾ أن ومٜمريد

 ضمٜمًٞم٤ًم، اًم٤ٌمردة: ُمثالً  آٟمٗم٤مً  وصٗمتٝم٤م يمام اًمزوضم٦م هذه هيٛمؾ أن جيقز هؾ: إذاً 

 إظمرى؟ ُمـ دائامً  طم٤مضمتف وي٘ميض هيٛمٚمٝم٤م

 .سمف حيّمٜمٝم٤م اًمذي سم٤معم٘مدار ؿمٝمقهت٤م هل٤م حي٘مؼ أن جي٥م: آٟمٗم٤مً  ىمٚمٜم٤م يمام ٟم٘مقل

 يالطمظ اعمٕمٜمك هذا ٟمٗمس ًمٚمٗمتٜم٦م، يٕمروٝم٤م أنف ومٞمجقز سم٤مًمٙمٚمٞم٦م أمهٚمٝم٤م إذا أُم٤م 

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم  .زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م هم٤مب اًمتل اعمَٖمٞم٦ٌِّم ًمٚمٛمرأ

 ؿمٞمخٜم٤م؟ يمٞمػ :مداطمؾة

 يمٞمػ آصمٜمتلم، ًمزوج سم٤مًمٜم٦ًٌم أظمػماً  إًمٞمف اٟمتٝمٞمٜم٤م اًمذي اعمٕمٜمك هذا ٟمٗمس :ايمشقخ

 سمٕمد ؾمتّمػم وإٓ سم٤مردة، هذه أن حيت٩م وٓ سم٤مردة، يمقهن٤م ُمع إظمرى رهم٦ٌم حي٘مؼ ٓزم

 .همػمه ُمع طم٤مُمٞم٦م ذًمؽ
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 يم٤مٟم٧م وم٢من زوضمتف، قمـ اًمٖم٤مئ٥م ًمٚمزوج سم٤مًمٜم٦ًٌم يٕمٓمك باجلقا  ٟمٗمس ومٙمذًمؽ

ل سم٤مردة  ٕن اًمِمٝمقة: ومٞمٝم٤م شمتحرك ٓ أنف ومٞمٝم٤م ئمـ اًمتل ًمٚمدرضم٦م همٞمٌتف ذم سم٤مًمف يَٓمقِّ

 .سم٤مردة ـمٌٞمٕمتٝم٤م

ة يم٤مٟم٧م إذا أُم٤م  إٓ قمٜمٝم٤م يت٠مظمر أن جيقز ٓ ومحٞمٜمئذٍ  إومم، اًمٜمققمٞم٦م ُمـ اعمرأ

ره أن فَمٜمِّف قمغم يٖمٚم٥م اًمذي سم٤معم٘مدار  .يقرـمٝم٤م ٓ شَم٠َمظمُّ

 أن؟ اجلقاب أظمذت

 .ٓ :مداطمؾة

 .أظمذت ٓ :ايمشقخ

ل :مداطمؾة  ...سم٤مًمؽ ـَمقِّ

 اًمنمقمل احلٙمؿ... اًم٘م٤ميض يمٞمػ: ي٘مقل أطمدهؿ، محَّٚمٜمل هق ؿمٞمخ ي٤م أن٤م :مداطمؾة

ٌَؾ  ٓ هل اًمتل اًمقىم٧م ذم زوضمٝم٤م همٞم٤مب طم٤مل ذم اًم٘م٤ميض ُيَٓمٚمِّ٘مٝم٤م شُمَٓمٚمَّؼ، أن ُمٜمٝم٤م ُيْ٘م

 هل هذه أن٤م... أن ـمالق شمريد قمٜمٝم٤م، زوضمٝم٤م همٞم٤مب قمـ راوٞم٦م همػم وًمق شمًتٓمٞمع

 .قمٚمٞمٝم٤م دٟمدٟم٧م اًمتل

 اًمٓمالق؟ شمريد ح٤مذا :ايمشقخ

 .ًمزوج سمح٤مضم٦م ٕهن٤م :مداطمؾة

 ٟمٗمًٝم٤م، متٚمؽ أن شمًتٓمٞمع ٓ ٕنف اًمٓمالق: شمريد يمٜم٧م إذا: أن٤م ضمقايب :ايمشقخ

 ..اًمٖمرسم٦م ًمقطمِم٦م ًمٞمس

 ...ىمٚمٜم٤م ٟمحـ ٓ، :مداطمؾة

 ذم شم٘مع أن خت٤مف ٕهن٤م اًمٓمالق: شمريد يم٤مٟم٧م إذا وأرحيؽ، ؾم٠مضم٤موسمؽ :ايمشقخ

 شُمٓم٤مًم٥م أن هل٤م ومحٞمٜمئذٍ  ُمٜمف، طم٘مٝم٤م هل٤م شم٘مديٛمف وقمدم زوضمٝم٤م همٞم٤مب سم٥ًٌم اًمٗمتٜم٦م

 وقمٚمٞمٝم٤م ذًمؽ هل٤م ومٚمٞمس آظمر، ًم٥ًٌم أو اًمزوج همٞم٤مب اؾمتقطمِم٧م إذا ًمٙمـ سم٤مًمٓمالق،

 شم٤مىم٧م هل إذا أنف اًم٤ًمسم٘م٦م، اًم٘مْمٞم٦م ومٞمٝم٤م ومػماقمك[ سم٤مجلامع] يتٕمٚمؼ ومٞمام أُم٤م شمّمؼم، أن
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 قم٤مدشمف ُمـ يم٤من أنف آٟمٗم٤مً  إًمٞمٝم٤م أذت اًمتل اخلٓم٤مب قمٛمر ىمّم٦م يذيمرون وهٜم٤م ًمٚمزوج،

 اُمرأة ومًٛمع سمٌٞم٧م سمدار ومٛمر سم٤مًمٚمٞمؾ، اعمًٚمٛملم أطمقال ًمٞمتحًس يٓمقف قمٜمف اهلل ريض

 :ؿمٕمر سمٞم٧م شم٘مقل

 أداقمٌف ظمٚمٞمؾ ٓ أن وأرىمٜمــــــــــــــــل ضم٤مٟمٌف واؾمقدَّ  اًمٚمٞمؾ هذا شمٓم٤مول

ٟمٌف اًمنير هذا ُمـ ٓهتز اىمٌـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأر أين اهلل ًمــقٓ واهلل  ضمقا

 .اجلٜمْد ذم هم٤مئ٥م زوضمٝم٤م أن اًمزوضم٦م؟ ىمّم٦م ُم٤م وم٠ًمل

 .ُمرة ُمٜمؽ أن٤م ؾمٛمٕم٧م أؿمٝمر أرسمع.. :مداطمؾة

 .أرسمٕم٦م وًمٞمس ؾمت٦م أفمـ واهلل أن٤م :ايمشقخ

 ر،أؿمٝم أرسمٕم٦م اًمِمٞمخ ُمـ ؾمٛمٕم٧م أذيمر أن٤م واهلل أؿمٝمر، ؾمت٦م: اًمِمٞمخ ىم٤مل :مداطمؾة

 .ؾمت٦م أو أرسمٕم٦م اًمِمٞمخ ُمـ ٟمٕمرف أن ومٜمريد

 .أؿمٝمر ؾمت٦م آٟمٗم٤مً  ىمٚم٧م ُم٤م أن ذهٜمل ذم اًمذي أن٤م :ايمشقخ

 ..هذا ُمـ إىمؾ قمغم ؾمٜمٌٜمل :مداطمؾة

 .أؿمٝمر أرسمٕم٦م..ؿمٞمخٜم٤م :مداطمؾة

 .ضمٞمداً  هذا شَمْذيُمر أؿمٝمر؟ أرسمٕم٦م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .اهلل قمٌد أبق ؾمٛمع يمام إذاً  هق :ايمشقخ

 ( 11: 57: 39/ 283/واًمٜمقر اهلدى)

 جيامعفا مل أكه وادفمى زوصمته ؿمؾق

 ذم ذًمؽ وسمٕمد اُمرأة، قمغم قم٘مد رضمؾ: قمٜمدٟم٤م طمدصم٧م ُم٠ًمخ٦م ذم ـمٞم٥م، :مداطمؾة

 اًمّمقرة ذم ومٝمق يٓمٚمؼ، أن وم٠مراد ؿمج٤مر، سمٞمٜمٝمام ومحدث هب٤م، دظمؾ اًمٕمٍم ىمٌؾ ـمالىمٝمؿ

 سمٙمر شمٕمتؼم إهن٤م: وىم٤مل ومزقمؿ هب٤م، دظمؾ اًمقاىمع ذم ًمٙمٜمف يدظمؾ، مل أنف اًمٜم٤مس أُم٤مم اًمٔم٤مهر
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 طمتك ـمٌٞم٤ٌمت أو إـم٤ٌمء قمغم وٟمٕمروٝم٤م.. يمذا أو دم يٜمزل مل ٕنف اعمٝمر: ٟمّمػ شم٠مظمذ

 ىم٤مل وإن طمتك: وىم٤مل اًمٜم٤مس سمٕمض وم٠مومت٤مه ُمقضمقدًا، زال ُم٤م اًمٌٙم٤مرة همِم٤مء أن يثٌتـ

 اهلل رمحف اًمِم٤مومٕمل اإلُم٤مم ٕن يمٚمف: اعمٝمر هل٤م ىم٤مل يٜمزل، مل اًمٌٙم٤مرة همِم٤مء أن إـم٤ٌمء

ة ومرج ذم احلِمٗم٦م.. جي٥م اًمزٟم٤م أن اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ ٗم٤مً خم٤مًم أقمٚمؿ ٓ: ىم٤مل  أنزل ؾمقاء اعمرأ

 وشم٠مظمذ اًمثٞم٥م ُمٕم٤مُمٚم٦م شُمٕم٤مَُمؾ يٕمٜمل هب٤م، ُمدظمقل يٕمتؼم اعمرأة هذه هؾ... هٜم٤م يٜمزل، مل أم

 ؟..ُمقضمقداً  يزل مل اًمٌٙم٤مرة همِم٤مء أن اًمٓمٌٞم٥م أث٧ٌم ًمق أو يمٚمف، اعمٝمر

 .شم٘مره وهل يٜمٙمر وم٤مًمزوج اًمزوضملم، سملم ظمالف ذم اعم٠ًمخ٦م :ايمشقخ

 .قم٤مدي ـمٌٞمٕمل ظمالف سمٞمٜمٝمؿ طمّمؾ هذه، قمغم ظمالف يقضمد ٓ :مداطمؾة

 ي٘مقل سمام شمٕمؽمف اًمزوضم٦م هؾ أن أؾم٠مل أن٤م اخلالف، هذاك ُمـ ُمٕمٚمٞمش :ايمشقخ

 جي٤مُمٕمٝم٤م؟ مل أنف اًمزوج سمف

 .اًمرضم٤مل قمروٝم٤م اعم٠ًمخ٦م هذه ٕن اًمزوضم٦م: ىمقل ٟمٕمرف ٓ ٟمحـ :مداطمؾة

 ُمـ اعم٠ًمخ٦م شمٗمرض ح٤مذا رأهي٤م؟ وي١مظمذ أة،اعمر ومٞمؽ اهلل سم٤مرك شم٠ًمل أٓ :ايمشقخ

 واطمد؟ ضم٤مٟم٥م

 ٟمٗمؽمض ومرض، قمغم اًمِمٞمخ أضمٞم٥م: وم٘مٚم٧م ؾُمِئٚمُتف أن٤م اًم١ًمال هذا ٕن :مداطمؾة

ة ُمثالً   ٓ؟ أو سمٜمٕمؿ أضم٤مسم٧م اعمرأ

 .ىمقهل٤م اًم٘مقل طمٞمٜمئذٍ  :ايمشقخ

 .اعم٠ًمخ٦م هذه ذم :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .ٟمدري ٓ ٟمحـ ًمٙمـ إُمر، طم٘مٞم٘م٦م ذم يمذسم٤مً  يم٤من وًمق طمتك :مداطمؾة

 جي٤مُمٕمٝم٤م، مل أنف دقمقاه ذم اًمزوج شمقاومؼ اعمرأة أن ٟمٗمؽمض ًمٙمـ ٟمدري، ٓ ٟمحـ :ايمشقخ

  صح؟. اعمِمٙمٚم٦م اٟمتٝم٧م

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة
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ة أن أظمرى ومروٞم٦م ٟمٗمؽمض ـمٞم٥م، :ايمشقخ  سمٙمراً، ًم٧ًم أن٤م ٓ، شم٘مقل اعمرأ

ه ُم٤م هذا احل٤مرض، اًمٕمٍم سمدع ُمـ هق اًمذي هذا واًمٙمِمػ  ُمنموقم٤ًم، ٟمحـ ٟمرا

 .إؾم٤ٌمب ٕتٗمف اًمٕمقرات قمـ سم٤مًمٙمِمػ

 ممٙمـ طمٞمٜمئذ اعمرأة، صدق ذم اًم٘م٤ميض وؿمؽ اًم٘مْم٤مء إمم إُمر ُرومع ُمثالً  إذا

 .إـم٤ٌمء إمم ٓ قمٜمٝم٤م، ًمٚمٙمِمػ اًم٘م٤مسمالت سمٕمض إمم اًمٚمجقء

 ُمراقم٤مةً  يٙمذب اًمرضمؾ أن فمٜمف قمغم وهمٚم٥م صدىمٝم٤م، ذم اًم٘م٤ميض يِمؽ مل إذا ًمٙمـ

ةا ىمقل يتٌٜمك طمٞمٜمئذٍ  اح٤مدي٦م، عمّمٚمحتف  .اًمرضمؾ ىمقل وًمٞمس عمرأ

 طمتك هٜم٤م هؾ ومٕماًل، أوجل٧م أن٤م: وىم٤مل واقمؽمف، ضم٤مء ًمق اًمرضمؾ ًمٙمـ :مداطمؾة

 ذًمؽ، ٟمحق أو ُمٓم٤َّمـمل يٙمقن ىمد ٕنف ُمقضمقدًا: يزال ُم٤م اًمٖمِم٤مء أن اًمٓمٌٞم٤ٌمت أث٧ٌم ًمق

 يمٚمف؟ عمٝمر ا يدومع أن اًمرضمؾ قمغم جي٥م هؾ

 .قمًٞمٚمتٝم٤م ذاق ٕنف ؿمؽ: ٓ :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .هق ذاه :ايمشقخ

 ( 11: 51: 53/ 418/ واًمٜمقر اهلدى) 

 احلايمة؟ هذه دم ايمطالق يؼع هل

 أهن٤م اعمرؾمؾ ًمف وم٘م٤مل اًمٕمقدة ـمٚم٥م ومؽمة وسمٕمد أهٚمٝم٤م، قمٜمد زوضمف أرؾمؾ :مداطمؾة

 ومٝمؾ اًمث٤مًمث٦م، اًمٓمٚم٘م٦م ويم٤مٟم٧م أىمؾ، مل: ىم٤مًم٧م اًمتح٘مٞمؼ وقمٜمد ومٓمٚم٘مٝم٤م احلْمقر شمرومض

 ـمٚم٘م٦م؟ هذه حتت٥ًم

ة إٟمٙم٤مر ُمقوقع ذم تح٘مٞمؼًمٚم ىمْم٤مء إمم حتت٤مج هذه :ايمشقخ  مل: ىم٤مًم٧م أهن٤م اعمرأ

 ي٘مع ٓ وم٤مًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م، يم٤مذسًم٤م يم٤من اًمقؾمط وأن شمرومض مل أهن٤م صح وم٢مذا أرومض،

 .اعمٙمره ـمالق يِمٌف ٕنف هذه: واحل٤مًم٦م

 (11:33:53/ 4 – ضمدة ومت٤موى)
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 األب يطؾق زملن ايمتجـقد من ايمويمد إلفمػاء ايمتحايل ضمؽم

 ! صورًيا ؿمالوماً  -ايمويمد أم– زوصمته

 اًمقًمد يم٤من إذا اجلٞمش قمٜمدٟم٤م اعمث٤مل، هذا قمٜمدٟم٤م ُمٍم ذم يَمُثر ؿمٞمخٜم٤م، :مداطمؾة

 اُمرأتف ُمع يذه٥م اًمرضمؾ أن وم٤مًمٜم٤مس اًمتجٜمٞمد، ُمـ ُيٕمٗمك أُمف أو ٕبٞمف وطمٞمداً 

 اح٠مذون قمٜمد ـمٚم٘مٝم٤م أنف ُيْث٧ٌِم ـمالق، ُم٘مّمقد ُمش يمالم، أي ـمالق ـمٌٕم٤مً  ويٓمٚم٘مٝم٤م،

 اجلٞمش، ُمـ هبذا ومٞمخرج اًمقًمد، ٤مي٦مرقم إمم حمت٤مضم٦م إم إن ي٘مقل طمتك اًمنمقمل:

 :ؾم١مآن

 جيقز؟ هذا هؾ :أوال

 يم٤من وإن اًمٓمالق، ي٘مّمد ٓ اًمرضمؾ أن ُمع ٓ؟ أم اًمٓمالق ي٘مع ومٝمؾ ضم٤مز إن :شماكقاً 

ن  اًمرؾمٛمٞم٦م؟ اًمقصم٤مئؼ ذم ُدوِّ

 .ومٞمف ري٥م وٓ ؿمؽ ٓ هذا ي٘مع اًمٓمالق ـمٌٕم٤ًم، :ايمشقخ

 ي٘مّمد؟ ٓ يمقٟمف ُمع :مداطمؾة

 .يمٜم٤مي٦م وـمالق سيح ـمالق: ىمًامن شمٕمٚمؿ اميم اًمٓمالق ٕن ٟمٕمؿ: :ايمشقخ

 ُم٤م أن٤م اعمَُٓمٚمِّؼ ىم٤مل وم٢مذا اًم٘مّمد، إمم ومٞمف ُيٜمَْٔمر يمٜم٤مي٦م ـمالق هق اًمذي واًمٓمالق

ٌُٜمّل سم٘مقًمف، أديـ اًمٓمالق ىمّمدت ح إذا أُم٤م ىمقًمف، وشُم  ...ًمٜمٞمتف يًٛمع ومال سم٤مًمٓمالق َسّ

 ُم٤م ًمٙمـ. ٟمٕمؿ: ىم٤مل شمٓمٚمؼ، أن٧م: ؾم٠مخف اح٠مذون ًمٙمـ يٍمح، مل هق :مداطمؾة

 .ـمالىم٤مً  ي٘مّمد

 ـمٚمؼ؟ أنف ضمرى ُم٤م قمغم سمٜم٤مء ؾمجؾ ىمد أخٞمس اح٠مذون :ايمشقخ

 .ـَمّٚمؼ أنف ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 .ـمٚم٘متٝم٤م ي٘مقل أن ُمـ أىمقى هذا سمؾ. هق هذا :ايمشقخ
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 .أىمقى هذا :مداطمؾة

 ( 11: 27: 57/ 418/ واًمٜمقر اهلدى) 

 [اظمرأة زمقد ايمعصؿة صمعل] ايمطالق دم ايمتؿؾقك ضمؽم

 ذم سم٤مًمتٛمٚمٞمؽ: يًٛمك ُم٤م يمذًمؽ واًمٗم٘مف اًمًٜم٦م ت٥ميم سمٕمض ذم يرد :مداطمؾة

  هذا؟ قمـ ومامذا أُمرك، ُمٚمٙمتؽ: ُٓمرأتف اًمرضمؾ ي٘مقل أن اًمٓمالق،

 شسم٤مًم٤ًمق أظمذ ُمـ سمٞمد اًمٓمالق إٟمام»: اًمًالم و اًمّمالة قمٚمٞمف ي٘مقل :ايمشقخ

 اًمتٍمف ذاك ًمٞمس سم٤مًمٓمالق ؾمتتٍمف ومٝمل ذًمؽ وٟمحق....  اًمٓمالق اعمرأة ومتٚمٞمؽ

 اًمٜمٔمر، طمًـ قمٜمد ًمٞمًقا  اًمٞمقم رضم٤مًمٜم٤م آظمره، وإمم واًمتٗمٙمػم ن٤مةوإ اًمت١مدة قمغم اعمٌٜمل

 !اًمٜم٤ًمء؟ قمـ ٟم٘مقل ومامذا

 (11:27:22( /3) ضمدة ومت٤موى)

 حمصـًا؟ يعتػم هل هبا يدطمل وظما ؿمؾؼفا شمم امرأة سمزوج رصمل

 ٕظمرى، وذه٥م ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ قمٚمٞمٝم٤م، يدظمؾ ومل اُمرأة ُمـ رضمؾ شمزوج :ايمسائل

 ؟[حمّمٜم٤م] يٕمتؼم ومٝمؾ

 وسمذًمؽ وضم٤مُمٕمٝم٤م سم٤مًمزوضم٦م ودظمؾ ذقمٞم٤مً  سمٜم٤مءً  سمٜمك ىمد يٙمقن أن دسم ٓ :ايمشقخ

 أُم٤م سم٤محلج٤مرة، رمج٤مً  ىمتؾ طمٞم٤مشمف ذم ُمرة زٟمك إذا اعمحّمـ وم٘مف قمٚمٞمف يؽمشم٥م حمّمٜم٤مً  يٙمقن

 .ٟمٕمؿ حمّمٜم٤ًم، يٕمتؼم ٓ مم٤م ومذًمؽ اًمٗم٤مطمِم٦م أتك وإٟمام يتزوج مل إذا

 (11:28:39/أ31: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 أن زوصمفا أراد إذا وصمفاز من ازمـته يطؾق أن يمألب جيوز هل

 شماكقة يتزوج

 صم٤مٟمٞم٦م؟ يتزوج أن أراد إذا زوضمٝم٤م ُمـ سمٜمتف ُيٓمٚمِّؼ أن ًمألب جيقز هؾ :مداطمؾة
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 ُمـ يٓمٚم٘مٝم٤م أن اًمٌٜم٧م أو اًمزوضم٦م ٕب جيقز ٓ ري٥م، وٓ ؿمؽ سمال :ايمشقخ

 ُِمٜمُْٝماَم  وَمٞمََتَٕمٚمَُّٛمقنَ : ▬وضمؾ قمز اهلل ىم٤مل اًمذيـ يم٤مًمًحرة ومٞمٙمقن وإٓ أنٗمف، رهمؿ زوضمٝم٤م

ىُمقنَ  َُم٤م   سَملْمَ  سمِفِ  ُيَٗمرِّ
ِ
 .جيقز ٓ ومٝمذا ،[312:اًمٌ٘مرة♂ ]َوَزْوضِمفِ  اعْمَْرء

 .سم٤مظمتّم٤مر( 11: 31: 41/   689/  واًمٜمقر اهلدى)

 من يؿـع ايمذي ايمؼاكون فمعم اضمتقاالً  ايمصوري ايمطالق يؼع هل

 ايمزوصمات؟ سمعدد

 ٕمددشم ُمـ يٛمٜمع اًمذي اًم٘م٤مٟمقن قمغم اطمتٞم٤مًٓ  اًمّمقري اًمٓمالق ي٘مع هؾ :ايمسائل

 اًمزوضم٤مت؟

 .اًمٜمٞم٦م إمم ٜمٔمريُ  وٓ ٟمٜمٗمذه أن إٓ يًٕمٜم٤م ومال ،سحي٤مً  يم٤من إذا :ايمشقخ

 (13 :34: 23/   793/  واًمٜمقر اهلدى)



 اخللع نتاب





 483 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اخلٚمع 

 ؽمبب زمال زوصمفا من ختتؾع أن يمؾؿرأة حيرم

 [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 .اًمٙمراه٦م ُمع ومج٤مئز ؾم٥ٌم: سمال ٟمٗمًٝم٤م اظمتٚمٕم٧م وًمق

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

ة أجام»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف شم٘مدم وم٘مد :ٟمٔمر ومٞمف: ىمٚم٧م  همػم ذم اًمٓمالق زوضمٝم٤م ؾم٠مخ٧م اُمرأ

 ٓ واخلٚمع: اًمٓمالق سملم ضمقهري ومرق ئمٝمر وٓ ،شاجلٜم٦م رائح٦م قمٚمٞمٝم٤م ومحرام سم٠مس: ُم٤م

 أن قمٚمٞمٝم٤م ومٞمحرم هٜم٤م، واطمد طمٙمٛمٝمام أن ومٔم٤مهر ـمالق، اخلٚمع سم٠من اًم٘مقل قمغم ؾمٞمام

 .ؾم٥ٌم سمال ختتٚمع

 يمالم: ؾمٜمده ذم يم٤من إن وهق :شاعمٜم٤موم٘م٤مت هـ اعمختٚمٕم٤مت»: ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف وي١ميده

 .ًمالؾمتِمٝم٤مد سمف سم٠مس ومال

 (269/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ؿمالق أم همسخ اخلؾع هل

 [:اإلمام ومال]

 ،53 ،53/  5» شاًمٗمت٤موى» ذم ًمف واطمت٩م اإلؾمالم، ؿمٞمخ سمٞمٜمف يمام ومًخ: أنف احلؼ

 ش2/275». ش58

 (.282/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت



 486   يمت٤مب اخلٚمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اإليالء معـى

 اًمنمع: قمرف ذم وظمص سم٤مًمٞمٛملم، آُمتٜم٤مع: - ٖم٦مًم - هق [:اإلمام ومال]

 ًمف، شمْمٛمٞمٜم٤م :شُمـ» سم٠مداة ومٕمٚمف قمدي وهلذا اًمزوضم٦م، وطء ُمـ سم٤مًمٞمٛملم سم٤مُٓمتٜم٤مع

 .شاًمزاد» ذم يمذا ٟم٤ًمئٝمؿ: ُمـ يٛمتٜمٕمقن: واعمٕمٜمك

 (.282/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 وال يعؿل ال ايمذي زوصمفا زمؿخايمعة المرأة ايمشقخ كصقحة

 ايمبقت فمعم يرصف

 زم يمت٧ٌم إٟمف يٌدو: يٕمٜمل أُمريٙمٞم٦م أظم٧م ذم ؿمٞمخ ي٤م متيض أن ىمٌؾ ،ـمٞم٥م :مداطمؾة

 ُمـ ُمتزوضم٦م يم٤مٟم٧م هن٤مإ: شم٘مقل احل٘مٞم٘م٦م، رؾم٤مًمتلم يمت٧ٌم يم٠مهن٤م ُمٙم٦م، ذم أن٤م ويمٜم٧م رؾم٤مًم٦م

 ومٌٕمد يًٚمؿ، أن وأبك أؾمٚمٛم٧م ٕهن٤م :إُمريٙمل ـمٚم٘م٧م صمؿ وًمد، ُمٜمف وهل٤م أُمريٙمل

 وؿم٤مب ُمًٚمؿ رضمؾ هذا يٕمٜمل، أفمـ يمٜم٧م أن٤م: وم٘م٤مًم٧م ،٤مً ومٚمًٓمٞمٜمٞم ٤مً ؿم٤مسم شمزوضم٧م ذًمؽ

 شمِمتٖمؾ، يم٤مٟم٧م هل أنف يٌدو شمزوضم٧م ُم٤م سمٕمد اعمٝمؿ رء، ويمؾ اًمّمالح قمٚمٞمف ويٌدو

 قمٛمؾ، قمغم شمدور ُم٤م ًمٞمش ـمٞم٥م: ًمف لوشم٘مق رء، وٓ يِمتٖمؾ ٓ اًمٌٞم٧م ذم ومجٚمس

 مخ٦ًم اًم٤ًمقم٦م اًمٌٞم٧م إمم وشمرضمع ص٤ٌمطم٤ًم، اًم٤ًمدؾم٦م اًم٤ًمقم٦م اًمّم٤ٌمح ُمـ هل شمذه٥م

 قمغم يتٗمرج دمده اًمٌٞم٧م ذم ضم٤مًمس وهق وًمف، هل٤م وًمتٓمٌخ ٤مً أجْم سمقًمده٤م ًمتٝمتؿ صمؿ ،ُم٤ًمءً 

 ُم٤م ويمذا شمٕم٥م إٟمف أن٤م قمذرشمف رُمْم٤من ذم: وىم٤مًم٧م اعم٤ًمء، إمم اًمّم٤ٌمح ُمـ اًمتٚمٗمزيقن

 وأُمٝم٤م وأبقه٤م شم٘مٜمٕمف، وطم٤موًم٧م رُمْم٤من، ذم أؿمتٖمؾ أن٤م ًمٙمٜمل: زم ىم٤مًم٧م يِمتٖمؾ، يريد

 ومٞمف ُم٤م اًمزهقر ؾحم قمٜمدهؿ ُمٕمٜم٤م اؿمتٖمؾ شمٕم٤مل: ًمف ىم٤مًمقا  قمٚمٞمف قمروقا  ٟمّم٤مرى، ـمٌٕم٤مً 

 ُم٤م إٓو ؿمٖمٚمقه سمٜمتٝمؿ أضمؾ ُمـ هؿ ذًمؽ، أبك ومٝمق اًمزهقر، سمس يمٚمف وٓ، حمرم رء

 ٕن ،أبقهي٤م ُمـ شمًت٘مرض وهل اًمٌٞم٧م، قمغم ويٍمف سمٜمتٝمؿ أضمؾ ُمـ ًمٙمـ حيت٤مضمقٟمف،

 يدرس، أن يريد: هل٤م ىم٤مل أن هٙمذا، ضم٤مًمس وهق اًمٗمقاشمػم، ًمدومع يٙمٗمل ٓ راشمٌٝم٤م

 ؿمٝمقر أرسمٕم٦م سمٚمغ ُم٤م اًمٓمٗمؾ ٕنف :دمٝميض أن جي٥م: ٤مهل وي٘مقل ُمٜمف، طم٤مُمؾ وأصٌح٧م

 .سمٓمٜمٝم٤م ذم



 487 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اخلٚمع 

 هل٤م؟ سمٞم٘مقل ؿمق :ايمشقخ

 أقمٚمؿ واهلل محٚم٧م إذا ٕهن٤م حتٛمؾ: أن يريده٤م وٓ يدرس، أن يريد ىم٤مل :مداطمؾة

 .يدرس ٕنف يٕمٛمؾ: أن يريد ٓ وهق شمٕمٛمؾ، أن شمًتٓمٞمع ُم٤م

 هل٤م؟ ي٘مقل ُم٤مذا :ايمشقخ

 ٕهن٤م اجلٜملم: شمً٘مط أن اًمقًمد، دمٝمض أن ـمٗمٚمٝم٤م، دمٝمض أن يريد هق :مداطمؾة

 .اًمث٤مًم٨م اًمِمٝمر ذم طم٤مُمؾ

 . أجقه :ايمشقخ

 .اإلضمٝم٤مض ُمـ ُم٤مٟمع ومٞمف ومام اًمراسمع اًمِمٝمر ٖملٌٚمشم مل أنف ـم٤مح٤م: هل٤م وىم٤مل :مداطمؾة

 ؟سمٕمديـ ـمٞم٥م ،هيديف اهلل هيديف اهلل :ايمشقخ

 أضمٝمض أن أؾمتٓمٞمع هؾ.. وُم٤مذا ُمٕمف، أومٕمؾ ُم٤م: شم٘مقل هل اعمٝمؿ :مداطمؾة

 ٟمٗمز؟

 .شمٓمٚم٘مف ظمٚمٞمٝم٤م. ٓ :يمشقخا

 .أيمؼم اهلل :مداطمؾة

 .اعمخ٤مًمٕم٦م شمٓمٚم٥م ظمٚمٞمٝم٤م ،ٟمٕمؿ إيف :ايمشقخ

 اًمرضمؾ ٕنف أظمِمك: يمٜم٧م ًمٙمٜمل هذا، أىمقل أن أردت أن٤م ،ؿمٞمخ ي٤م واهلل :مداطمؾة

 .اعمًٚمٛملم اإلظمقان ُمـ هق يِمتٛمٜم٤م، يمالم قمٜمف ٟم٘مؾ

 ذم شمدظمٚم٧م اـمٗملقمق يٙمقن أنف أظمِمك أن٤م اًمٙمالم، ًمف أىمقل أطمٙمؿ يدِّ سمِ  إذا: ىمٚم٧م ًمٙمـ 

ُمر  اهلل ؿم٤مء إن أن٤م: هل٤م ىمٚم٧م وًمذًمؽ اًمِمٞمخ، أؾم٠مل طمتك هذا ذم أتٙمٚمؿ ًمـ ٓ،: ىمٚم٧م. ٕا

 .ًمؽ ؾم٠ميمت٥م

٤من هذا شم٤ٌمزم، وٓ ُمٜمل ظمذه٤م :ايمشقخ  اعمرأة هذه عمثؾ زوضم٤مً  يٙمقن أن يّمٚمح ٓ اإلًٟم

 ه؟همػم سمٞمتٝم٤م، ذم وخيٚمٞمٝم٤م يٖمٜمٞمٝم٤م، سم٤مًمٕمٛمؾ قمٜمٝم٤م هق ي٘مقم أن سمدل شمٕمٛمؾ واًمتل ،اعمًٚمٛم٦م

 (11 :35: 26/ 523/ واًمٜمقر اهلدى) 



 488   يمت٤مب اخلٚمع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اخلؾع دم ايمزوج إذن

 ظمٚمع ،ٟم٘م٤مش وومٞمف  ُمٓمروح أُمريٙم٤م ذم يٕمٜمل ،ؾم١مال قمٜمدي ذم واهلل  :ايمسائل

 ٓ أم إذٟمف اًمزوج ُمقاوم٘م٦م ٚمعاخل ذم ومٞمٝم٤م يِمؽمط هؾ ،ًمٚمزوج اًمزوضم٦م ظمٚمع اًمزوضم٦م

  ؟يِمؽمط

  ؟... ُمقاوم٘م٦م يِمؽمط هؾ :ايمشقخ

  .اًمزوج :ايمسائل

 شمٌلم إذا ،ذقمل ىم٤مضٍ  ُمـ ظم٤مص٦م دراؾم٦م ذم إٓ ،ذًمؽ ُمـ ٓسمد وجاًمز :ايمشقخ

 وسمٞمٜمٝم٤م سمٞمٜمف  يٗمرق ومٝمق  ظمٚم٘م٦م ًمًقء : اعمرأة هذه ُمع يٕمٞمش أن يًتحؼ ٓ اًمزوج أن ًمف

 . أنٗمف رهمؿ

  اًمزوضملم سملم ًمٚمتٗمريؼ اعمًقهم٦م إُمقر هذه ُمـ رء هٜم٤مك ًمٞمس يم٤من إذا أُم٤م 

 . وم٘متفسمٛمقا  إٓ اعمخ٤مًمٕم٦م يٙمقن ومال ،اًمزوج نػأ رهمؿ

 ؟واًمدًمٞمؾ ،ٟمٕمؿ  :ايمسائل

 ،اًمزوضملم  سمٛمقاوم٘م٦م يٙمقن اعمٗم٤مقمٚم٦م، سم٤مب ُمـ هق اعمخ٤مًمٕم٦م أن: اًمدًمٞمؾ  :ايمشقخ

 اًمٓمالق» :اًمًالم قمٚمٞمف ىم٤مل اًمذي هق اعمتٗمرد يم٤من إذا إٓ ،جَيُز مل أطمدمه٤م ٤مهب شمٗمرد وم٢مذا

 . شسم٤مًم٤ًمق ظمذأ ُمـ سمٞمد

 ٟمٕمؿ :ايمسائل

ة أن شمٕمٚمؿ وم٠من٧م  :ايمشقخ  ،ٓمٚمؼيُ  اًمكمِّ  هق وإٟمام ،اًمرضمؾ شمٓمٚمٞمؼ سمٞمده٤م ًمٞمس اعمرأ

 ومال ،اًمزوضم٦م قمغم اًمزوج ُمـ  واقمتداء وسمٖمل فمٚمؿ هٜم٤مك يٙمـ مل إذا اعمخ٤مًمٕم٦م ًمٙمـ

 . اعمخ٤مًمٕم٦م قمٚمٞمف يٗمرض أن طمدأ يًتٓمٞمع

  ♂سمِفِ  اوْمَتَدْت  ومِٞماَم  قَمَٚمٞمِْٝماَم  ضُمٜم٤َمَح  وَمالَ ▬ :أي٦م ذم  يٛمٙمـ ،ؿمٞمخ ي٤م  :ايمسائل

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ



 489 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اخلٚمع 

  .اصمٜملم ُمقاوم٘م٦م ُمـ سمد ٓ يم٤من ♂اَم قَمَٚمٞمْٝمِ ▬  :ايمسائل

 . اًمٗمري٘ملم طمدأ قمغم يٗمرض نفأ هذا ُمٕمٜمل هؾ ًمٙمـ ،♂سمِفِ  اوْمَتَدْت  وِمٞماَم ▬ :ايمشقخ

 .آصمٜملم رو٤م يِمؽمط أنف إدًم٦م هذه ىمّمدي ،آصمٜملم رو٤م :ايمسائل

  ىمٚمتف اًمذي وهذا ،اخل٤مًمٕم٦م هل اًمٗمدي٦م هذه ،أظمل ي٤م  اعمخ٤مًمٕم٦م ُمٕمٜمك هذا :ايمشقخ

 ُم٤مذا ىمٚم٧م ،ٟمٕمؿ ،آٟمٗم٤مً  وصٗمتٝم٤م طم٤مًم٦م ذم إٓ ،اًمزوضملم سمؽمايض يٙمقن  أن يٜمٌٖمل ٟمفإ

 ؟أظمػماً 

 وَمال▬  اًمٕم٤معملم رب ىمقل آصمٜملم رو٤م ُمـ سمد ٓ ،اًم٘مقل هلذا دًمٞمؾ...  :ايمسائل

 . واًمزوضم٦م اًمزوج قمٚمٞمٝمام ،[229:اًمٌ٘مرة♂ ]سمِفِ  اوْمَتَدْت  ومِٞماَم  قَمَٚمٞمِْٝماَم  ضُمٜم٤َمَح 

 .ٟمٕمؿ أي  :ايمشقخ

  (11: 48: 36/ 382/ واًمٜمقر اهلدى)





 الظوار نتاب





 495 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر 

 سمسؿعه ومل موصمودة نمغم وهي زوصمته فمعم ـماهر من ضمؽم ما

  ؟ؾمٛمٕمتف ُم٤م ُمقضمقدة همػم وهل جمٚمس ذم زوضمتف قمغم فم٤مهر ُمـ طمٙمؿ ُم٤م :ايمسائل

 اًمٙمٗم٤مرة وقمٚمٞمف ،اًمٔمٝم٤مر ي٘مع يم٤مًمٓمالق ،ُمقضمقدة شمٙمقن رضوري ُمق :ايمشقخ

  .اًمٙمؼمى

 ( 11 :54: 45/   364/  واًمٜمقر اهلدى)

 اظمجؾس كػس دم ـماهر شمم ؿمؾق

 ىم٤مل ومؽمة وسمٕمد سم٤مًمثالث، ـم٤مًمؼ أن٧م ُٓمرأتف ىم٤مل رضمؾ: ؾم١ماًمف ذم ي٘مقل :ايمسائل

  همْم٤ٌمن؟ يم٤من وُم٤م ىمٌؾ، يٓمٚم٘مٝم٤م مل وهق أُمل ُمثؾ حمرُم٦م قمكمّ  أن٧م: هل٤م

  .!؟صمالصم٤مً  ـمٚم٘مٝم٤م: شم٘مقل وأن٧م ىمٌؾ، يٓمٚم٘مٝم٤م مل يمٞمػ :ايمشقخ

  .اًم٤ًمئؾ هق هذا :ايمسائل

 .شمٗمْمؾ :ايمشقخ

 وسمٕمده٤م سم٤مًمثالث؟ ـم٤مًمؼ أن٧م: ىم٤مل واطمدة، ضمٚم٦ًم ذم اُمرأتف ـمٚمؼ رضمؾ :لايمسائ

  يم٠مُمل؟ قمكمّ  حمرُم٦م أن٧م: هل٤م وىم٤مل سمٞمٜمٝمؿ ومٞمام اعمِم٤ميمؾ ضمرت

  اجلٚم٦ًم؟ ٟمٗمس ذم :ايمشقخ

  .اجلٚم٦ًم ٟمٗمس ذم :ايمسائل

  .!ـمٞم٥م :ايمشقخ

  اجلٚم٦ًم؟ هذه همػم ذم اًمٓمالق قمٚمٞمٝم٤م وىمع أنف صم٧ٌم وُم٤م :ايمسائل

  .؟ـمالق ذم ُم٤م ٚم٦ًماجل هذه همػم ذم :ايمشقخ

  .اًمت٤مؾمع اًمِمٝمر ذم طم٤مُمؾ يم٤مٟم٧م :ايمسائل



 494   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 هذا أىمقل: ؿمٞمئلم ٟمٗمؽمض ٟمحـ أن سم٤معمقوقع، ُمتٕمٚمؼ همػم احلٛمؾ :ايمشقخ

 .واىمٕم٤مً  يٙمقن أٓ أو واىمٕم٤مً  يٙمقن أن إُم٤م اًمٓمالق

 .اًمٔمٝم٤مر وهق اًمث٤مين، احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م جيري ٓ ُمٓمٚم٘م٦م، ومٝمل واىمٕم٤مً  يم٤من وم٢مذا 

 ٓ اًمٔمٝم٤مر طمٙمؿ ٕن اًمٔمٝم٤مر: يٛمٌم ومحٞمٜمئذٍ  ،واىمع همػم اًمٓمالق هذا يم٤من إن أُم٤م 

 ُمٕمٚمؼ اؾمؿ ضمقاب ومٝمذا ًمٚمٓمالق، سم٤مًمٜم٦ًٌم ِم٠مناًم هق يمام ٟمٗمقذه قمدم ومٞمف ٟمتّمقر

 .سمنمط

 اًمٓمالق، وىمع إذا ي٘مع ٓ ًمٙمـ اًمٓمالق، ي٘مع مل إذا ي٘مع ىمد اًمٔمٝم٤مر هذا أن: أي 

  وىمع؟ ُم٤م أو اًمٓمالق وىمع هؾ: وهق أظمػم ؾم١مال ي٠ميت ىمد ومٝمٜم٤م

  .يٓمٚم٘مٝم٤م ٟمٞمتف ويم٤من وىمع، :ايمسائل

  يمٞمػ؟ :ايمشقخ

 إًمٞمٝم٤م ؾم٤مءةاإل زادت وسمٕمديـ يٓمٚم٘مٝم٤م، أنف اوٓمر ُمِم٤ميمؾ، سمٞمٜمٝمؿ ص٤مر :ايمسائل

  .أُمل ُمثؾ  قمكمّ  حمرم: هل٤م وم٘م٤مل

  .ي٘مع ٓ ومذاك وىمع اًمٓمالق يم٤من إن احل٤مدصم٦م، يمٞمػ أدري ُم٤م: أىمقل أن٤م :ايمشقخ

  .ومٞمؽ اهلل سم٤مرك :ايمسائل

  .وومٞمؽ :ايمشقخ

 (.. :29 :32/  32/ قرواًمٜم اهلدى)

 زوصمفا من اظمرأة مظاهرة

 أظمقي؟ ُمثؾ أن٧م :ًمف شم٘مقل أهن٤م ضمقزه٤م قمغم شمٔم٤مهر اعمرأة أن اًمٔمٝم٤مر قمٙمس جيقز :ايمسائل

  .ٓ :ايمشقخ

 ( 11 :54: 36/   364/  واًمٜمقر اهلدى) 



 493 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر 

 ومؼدماسمه؟ هو أم همؼط ايموطء اظمظاهر فمعم حيرم هل

م سم٠من اًم٘مقل قمـ اإلُم٤مم ىم٤مل]  [:وُم٘مدُم٤مشمف اًمقطء هق عمٔم٤مهرا قمغم اعمحرَّ

 همػم ذم ومٞمف يمرذُ  شاعمس» وم٢من اًم٘مرآين: ًمألؾمٚمقب سم٤مًمٜم٦ًٌم إفمٝمر هق وهذا: ىمٚم٧م

 سمٛمٜمع اًم٘مقل ُمـ يٛمٜمع ٓ هذا ًمٙمـ هٜم٤م، إُمر ومٙمذًمؽ وم٘مط، اجلامع سمف ريدوأُ  آي٦م، ُم٤م

 .اًمذرائع ؾمد ىمٌٞمؾ ُمـ اًمقطء: ُم٘مدُم٤مت ُمـ اعمٔم٤مهر

 طم٤مل وطم٤مًمف ص٤مئؿ، وهق ٟم٤ًمءه ملسو هيلع هللا ىلص ًمٜمٌلا شم٘مٌٞمؾ ُمـ صم٧ٌم ُم٤م يٜمٗمل هذا: ىمٞمؾ وم٢من

 وُم٘مدُم٤مشمف؟ اجلامع ُمـ آُمتٜم٤مع وضمقب طمٞم٨م ُمـ اعمٔم٤مهر:

 :وضمٝملم ُمـ اجلقاب: ىمٚم٧م

 هنر ضم٤مء وإذا» اعمٔم٤مهر، ومٗم٤مرق اعم٘مدُم٤مت: ذم اًمٜمص ومٞمف ورد اًمّم٤مئؿ أن: إول

 . شُمٕم٘مؾ هنر سمٓمؾ اهلل:

 ُمـ آُمتٜم٤مع ُمدة ٓظمتالف اعمٔم٤مهر: ُمع اًمّم٤مئؿ يًتقي ٓ أن: اًمث٤مين إُمر»

 اعم٘مدُم٦م سم٤مذ وًمق ٟمٗمًف، يٛمٚمؽ أن يًتٓمٞمع وم٤مًمّم٤مئؿ ُمٜمٝمام: ًمٙمؾ سم٤مًمٜم٦ًٌم آشمّم٤مل

  ش ومت٠مُمؾ اعمٔم٤مهر: سمخالف اعم٤ًمء: طمتك

 .ش283/ 2» اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت

 ايمظفار؟ أم ايمعود هي ايمظفار ىمػارة وصموب دم ايمعؾة هل

 أو ًمٓمالق يٕمد مل وم٢مذا ُمٕم٤م، واًمٕمقد اًمٔمٝم٤مر هل اًمٕمٚم٦م أن إرضمح  :اإلمام ومال

 .أقمٚمؿ واهلل يمٗم٤مرة، ومال همػمه:

 (285/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمقوم زمعد معك أكام أن حترمي: يمزوصمته ومال

 .اًمٞمٛملم زوضمتل قمغم طمٚمٗم٧م اًمٞمقم :ايمسائل



 496   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

  ؟ىمٚم٧م ؿمق :ايمشقخ

 أو اًمٚمٞمٚم٦م ٟمٗمس..  ُم٤م سمدون اًمٞمقم سمٕمد ُمٕمؽ أن٤مم أن حترُمل :ىمٚم٧م :ايمسائل

  .اًمّمٌح صالة قمكم سمؽموح ُمرات يمثػم فٕن :ؾم٤مسم٘م٤مً  ُمتٗم٘ملم سمٞمٙمقٟمقا 

  .شمًٝمروا إٟمٙمؿ اًمٔم٤مهر :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

  .اًمٗمجر صالة قمٚمٞمٙمؿ سمٞمْمٞمع اًمذي اًمًٝمر سمٞمجقز ُم٤م ،إيف :ايمشقخ

  .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 أن٧م وشمتحٛمؿ ،اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد سمتج٤مُمٕمٝم٤م إُم٤م زوضمتؽ دم٤مُمع كدّ سمِ  إذا :ايمشقخ

  .اًمٗمجر صالة ُمـ ٜمقا شمتٛمٙم ؿم٤من ـُم وشمٜم٤مُمقا  ؾمٙمؿأر وحتٓمقا  وإي٤مه٤م

  .ٟمٕمؿ يفإ :ايمسائل

  .اًمٗمجر شمّمكم ُم٤م سمٕمد إٓ شم٠متٞمٝم٤م وُم٤م ،أقمّم٤مسمؽ متٚمؽ أن وإُم٤م :ايمشقخ

  .ؿمٞمخ ي٤م ٟمٕمؿ :ايمسائل

 ُمـ وضمؾ قمز اهلل إمم شمتقب وسمدك ،أوًٓ  يٛملم يمٗم٤مرة هدّ سمِ  هذا ويٛمٞمٜمؽ :ايمشقخ

  .صم٤مٟمٞم٤مً  اًمًٝمر

 .أوًٓ  ذاه ،ُم٤ًميملم ةقمنم شمٓمٕمؿ ،يٛملم يمٗم٤مرة شم٘مدم كدّ سمِ  :أوال

 وزوضمؽ ن٧مأ ؾمٝمرك شمؽمك ،ؾمٝمرك ُمـ وضمؾ قمز اهلل ممإ شمتقب سمدك :وصم٤مٟمٞم٤مً  

 ـُم ،ُمٌٙمريـ وشمٜم٤مُمقا  اًمٕمِم٤مء صالة سمٕمد شمًٝمروا ُم٤م ،أوٓد قمٜمدك يم٤من إذا وأوٓدك

  .ؾم١ماًمؽ ضمقاب هق هذا ،ُمٌٙمريـ قا ٔمشمًتٞم٘م ؿم٤من

 اًمّمدىم٦م؟ جشأ ىمد ،ـم٥م :ايمسائل

  .٤ًميملمُم ةقمنم إـمٕم٤مم سم٠مىمٚمؽ قمؿ ،ُمٌٚمغ ومٞمف ُم٤م :ايمشقخ

 طم٘مٝمؿ؟ يمؿ سمٞمٓمٚمع يمؿ شم٘مري٤ٌمً  :ايمسائل

  .شمٓمٕمؿ سمتآيمؾ ؿمق إـمٕم٤مم إـمٕم٤مم شمٓمٕمؿ كدّ سمِ  :ايمشقخ



 497 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر 

  .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ايمسائل

  ؟ٓ ٓإو قمكم ومٝمٛم٧م :ايمشقخ

  .ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ :ايمسائل

   .اًمٕم٤مومٞم٦م يٕمٓمٞمؽ :ايمشقخ

 ( 11 :42: 44/   364/  واًمٜمقر اهلدى)

 أمي ىمظفر سمطؾؼي: يمزوصمته ايمرصمل ومول

 ؼـمٚمِّ  :أظمتف وسملم سمٞمٜمف ؿمج٤مر وطمدث زوضمتف، يٓمٚمؼ أن ُمٜمف ٚم٥مـمُ  رضمؾ :مداطمؾة

 !أُمل يمٔمٝمر شمٓمٚمؼ: وهل ُمًت٘مٞمٛم٦م همػم قم٤ٌمرة وم٘م٤مل أـمٚمؼ، ٓ ي٘مقل وهق

 .اًمٙمؼمى اًمٙمٗم٤مرة وقمٚمٞمف ،فمٝم٤مر هذا ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 قمغم احلٙمؿ يٛمٙمـ يمٞمػ وإٓ ،ُمٝمامً  ًمٞمس قمرسمٞم٦م ومّمٞمح٦م ًمٞم٧ًم اًمٕم٤ٌمرة ويمقن 

 .ٞم٦ماًمٕمرسم حيًٜمقن ٓ اًمذيـ إقم٤مضمؿ

 يم٤من أو ومّمٞمح٤ًم، قمرسمٞم٤مً  ًمٞمس قم٤مُمٞم٤مً  قمرسمٞم٤مً  اعمتٙمٚمؿ يم٤من ؾمقاء اعمٕمٜمك وم٤معمٝمؿ 

 أن وسمخ٤مص٦م إًمٞمف، ورُمك سمف شمٚمٗمظ اًمذي اعمٕمٜمك إمم وهذا هذا إمم ٟمٜمٔمر ٟمحـ أقمجٛمٞم٤ًم،

 .ومّمٞمح قمريب شمٕمٌػم وهذا أُمل، يمٔمٝمر: ىم٤مل أنف اًمتٍميح ذم اًم١ًمال

 طمٞم٨م ُمـ وٕمػ ومٞمٝم٤م ٕمٜملي ىمٚم٧م يمام يمذا، شمٓمٚم٘مل: ىمْمٞم٦م إومم اًمٙمٚمٛم٦م ًمٙمـ 

 ضمداً  واوح واعمٕمٜمك إًمٞمف، رُمك اًمذي اعمٕمٜمك إمم ُيٜمٔمر وإٟمام إًمٞمف ُيٜمٔمر ٓ ومٝمذا اًمتٕمٌػم،

 .شمٗمْمؾ ٟمٕمؿ. اًمٔمٝم٤مر ىمّمد أنف

 اًمٙمؼمى؟ اًمٙمٗم٤مرة هل ُم٤م :مداطمؾة

 إيش؟ :ايمشقخ

 ًمٚمٔمٝم٤مر؟ اًمٙمؼمى اًمٙمٗم٤مرة هل ُم٤م :مداطمؾة



 498   يمت٤مب اًمٔمٝم٤مر   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 .ُمتت٤مسمٕملم ؿمٝمريـ صٞم٤مم هل اًمٙمؼمى اًمٙمٗم٤مرة :ايمشقخ

 (11 :14 :46/ 421/واًمٜمقر اهلدى)

 فمعم مؽة ضمرمت ىمام فمقم ضمرام أكت: يمزوصمته ايمؼائل ومول

 ايمؽػار

 وؿم٘مٞمؼ وؿم٘مٞم٘متف رضمؾ سملم ؿمج٤مر طمّمؾ: ومٞمف ي٘مقل ؾم١مال قمٜمده :مداطمؾة

: هلؿ وىم٤مل زوضمتف أهؾ إمم ومذه٥م زوضمتف، ُمع إصؾ ُمـ ظمالف قمغم ويم٤من زوضمتف،

م اسمٜمتٙمؿ  هذا طمٙمؿ ومام اًمٓمالق، ٟمٞمتف ذم يم٤منو اًمٙمٗم٤مر، قمغم ُمٙم٦م طمرُم٧م يمام قمكم طمرا

 ؿمٞمخٜم٤م؟ ي٤م اًمٞمٛملم

 .سمٓمالق وًمٞمس يٛملم، هق :ايمشقخ

 قمٚمٞمف؟ يؽمشم٥م ُم٤مذا :مداطمؾة

 ٟمٕمؿ؟ :ايمشقخ

 اًمٞمٛملم؟ هذا يمٗم٤مرة ُم٤م :مداطمؾة

 .شمٕمٚمؿ اًمذي :ايمشقخ

 .ُم٤ًميملم قمنمة إـمٕم٤مم :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 ( 11: 34: 18/   363/  واًمٜمقر اهلدى) 



 اإلٍالء نتاب





 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف    

 ءيػى مل وايمزوج أؾمفر أرزمع اكؼضت إذا اإليالء ضمؽم

 ش:اعمًقى» ذم ىم٤مل[: ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 اًمٓمالق ي٘مع ٓ: اًمِم٤مومٕمل ىم٤مل يٗمئ: مل وهق أؿمٝمر أرسمٕم٦م اٟم٘مْم٧م إذا ومٞمام اظمتٚمٗمقا »

 وإٓ ومٌٝم٤م: ـمٚمؼ وم٢من يٓمٚمؼ، أو يٛمٞمٜمف، قمـ ويٙمٗمر يٗملء أن وم٢مُم٤م يقىمػ: سمؾ سمٛمْمٞمٝم٤م:

 ـمٚم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م وىمٕم٧م أؿمٝمر أرسمٕم٦م ُمْم٧م إذا: ٜمٞمٗم٦مطم أبق وىم٤مل اًمًٚمٓم٤من، قمٚمٞمف ـمٚمؼ

. شرضمٕمٞم٦م ـمٚم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م ي٘مع: اًمرمحـ قمٌد سمـ سمٙمر وأبق اعمًٞم٥م، سمـ ؾمٕمٞمد وىم٤مل سم٤مئٜم٦م،

 اٟمتٝمك

 [:إًم٤ٌمين ومٕمٚمؼ]

 إٟمف»: وىم٤مل ذيمره٤م، قمنمة وضمقه ُمـ اًمِم٤مومٕمل ىمقل شاًمزاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ ورضمح

 . ش353 - 329/  4» ومراضمٕمف :شاجلٛمٝمقر ىمقل

 ًمقىمقع أضمؾ: طمٜمٞمٗم٦م أيب قمٜمد هل أي٦م ذم اعميوسم٦م اًمٕمدة أن ف:اخلال وؾم٥ٌم

: ي٘م٤مل ومحٞمٜمئذ اعمٓم٤مًم٦ٌم، ٓؾمتح٘م٤مق أضمال اعمدة جيٕمٚمقن واجلٛمٝمقر سم٤مٟم٘مْم٤مئٝم٤م، اًمٓمالق

 وإُم٤م سم٤محل٤ميمؿ، إُم٤م اًمٓمالق: سم٢مي٘م٤مع أظمذ يٗمئ: مل وإن شمٓمٚمؼ، أن وإُم٤م شمٗملء، أن إُم٤م

 .يٓمٚمؼ طمتك سمحًٌف

 .اًمٔم٤مهر وهق إًمٞمف، اإلؿم٤مرة ؾمٌ٘م٧م ُم٤م ورضمح لم،اًم٘مقًم أدًم٦م اًم٘مٞمؿ اسمـ ذيمر وىمد

 (284/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)





 اللعان نتاب





 313 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٚمٕم٤من 

 همسخ؟ أم زمائن ؿمالق ايمؾعان رومةهمُ  هل

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 .شأبدا جيتٛمٕم٤من ٓ شمٗمرىم٤م، إذا اعمتالقمٜم٤من»

 [:اإلمام ومال]

 ٟمامإ اًمٚمٕم٤من ومرىم٦م أن قمغم سمف ًمالطمتج٤مج ص٤مًمح وم٤محلدي٨م شم٘مدم ُم٤م قمٚمٛم٧م إذا 

 ـمالق أنف إمم طمٜمٞمٗم٦م أبق وذه٥م وهمػممه٤م، وأمحد اًمِم٤مومٕمل ُمذه٥م وهق ومًخ، هل

 يقؾمػ، وأبق قمٌٞمدة وأبق واًمثقري أجْم٤م ُم٤مًمؽ أظمذ وسمف قمٚمٞمف، يرد واحلدي٨م سم٤مئـ،

 ذطمف ُم٤م قمغم سمٞمٜمٝمام، اًمتٗمريؼ ُمـ احلٙمٛم٦م ذم اًمًٚمٞمؿ اًمٜمٔمر ي٘متْمٞمف اًمذي احلؼ وهق

 وإًمٞمف ش334 - 335و 333/  4» ومراضمٕمف شٕم٤مداعم زاد» ذم شمٕم٤ممم اهلل رمحف اًم٘مٞمؿ اسمـ

 . ش243/  5» شاًمًالم ؾمٌؾ» ذم اًمّمٜمٕم٤مين ُم٤مل

 (.611/ 3) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)





 العدة نتاب





 319 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   يمت٤مب اًمٕمدة 

 همؼط شمالشًما زمايمسواد حُتدُّ  ايموهماة معتدة

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 زوضُمٝم٤م أصٞم٥م ح٤م قُمٛمٞمسٍ  سمٜم٧م ٕؾمامء ىم٤مًمف. ؿمئ٧ِم  ُم٤م اصٜمٕمل صمؿ صمالصم٤ًم، شمًّٚمٌل»

 ش .ـم٤مًم٥م أيب سمـ ضمٕمٗمرُ 

د حُتدُّ  اًمقوم٤مة ُمٕمتدة: سم٘مقًمف اإلُم٤مم شمرمجف  . وم٘مط صمالصًم٤م سم٤مًمًقا

 :ىم٤مل صمؿ

 ُمٕم٤مين ذح» ذم واًمٓمح٤موي ،شُمقارد -743ش »صحٞمحف» ذم طم٤ٌمن اسمـ أظمرضمف

 ذم اًمٓمؼمي ضمرير واسمـ ،ش8/282» ؾمٕمد واسمـ ،ش6/458» وأمحد ،ش2/44ش »أصم٤مر

 ٟمٕمٞمؿ وأبق ،ش569/ 24/359ش »اًمٙمٌػم اعمٕمجؿ»ذم واًمٓمؼماين ،ش2/538ش »اًمتٗمًػم»

ش أصم٤مر ُمٕمروم٦م»و ،ش7/458ش »اًمًٜمـ» ذم واًمٌٞمٝم٘مل ،ش3/387ش »أصٌٝم٤من أظم٤ٌمر» ذم

ف سمـ ـمٚمح٦م سمـ حمٛمد قمـ يمثػمة ـمرق ُمـش 6/63/4676»  سمـ احلٙمؿ قمـ ُُمٍمِّ

 أصٞم٥م ح٤م: ىم٤مًم٧م أهن٤م قُمٛمٞمس سمٜم٧م أؾمامء قمـ اهل٤مد سمـ ؿمداد سمـ اهلل قمٌد قمـ قُمتٞم٦ٌم

 وهذا: ىمٚم٧م .ومذيمره: ... وم٘م٤مل - ملسو هيلع هللا ىلص - اهلل رؾمقل أُمرين ـم٤مًم٥م: أيب سمـ ضمٕمٗمر

 قمٌد سملم سم٤مٟٓم٘مٓم٤مع اًمٌٞمٝم٘مل أقمٚمف وىمد اًمِمٞمخلم، رضم٤مل صم٘م٤مت رضم٤مًمف صحٞمح، إؾمٜم٤مد

 قمٌد وم٢من سم٤مـمٚم٦م: ومدقمقى آٟم٘مٓم٤مع: أُم٤م !ـمٚمح٦م سمـ وسمٛمحٛمد وأؾمامء، ؿمداد سمـ اهلل

 ُيرم ومل ظم٤مًمتف، أؾمامءو ،- ملسو هيلع هللا ىلص - اًمٜمٌل قمٝمد قمغم وًمد اًمث٘م٤مت، اًمت٤مسمٕملم يم٤ٌمر ُمـ اهلل

 ٓ يًػم يمالم وومٞمف اًمِمٞمخلم، رضم٤مل ُمـ ومٝمق ـمٚمح٦م: سمـ حمٛمد وأُم٤م .سمتدًمٞمس

 .سمف يً٘مط

 ًمف صدوق» :احل٤مومظ وىم٤مل. صم٘م٦م سم٠منفش اعمٖمٜمل» ذم اًمذهٌل ضمزم وًمذًمؽ طمديثف،

 .صححف أنف أمحد قمـ وذيمر ،ش9/487ش »اًمٗمتح» ذم إؾمٜم٤مده ىمقى وًمذًمؽ ش.أوه٤مم

 - ىمقًمف وُمٕمٜمك .ومراضمٕمف ىمقي٤ًم، رداً  شم٘مدم سمام إقمالًمف اًمٌٞمٝم٘مل قمغم اًمؽميمامين اسمـ رد وىمد

 وهق احلداد، صمقب اًمٌز: أي» :-إثػم اسمـ ىم٤مل يمام -ششمًٚمٌَّل: »- ملسو هيلع هللا ىلص

الب» ًِّ ة وشمًٚم٧ٌم ،شؾُمُٚم٥م» واجلٛمع ،شاًم  أؾمقد صمقب هق: وىمٞمؾ. ًمًٌتف إذا :اعمرأ
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 :سمٚمٗمظ وم٢مهن٤م محد:أ رواي٦م ذم سيح هق اعمٕمٜمك هذا: وم٠مىمقل ش.رأؾمٝم٤م اعمُِحد سمف شُمٖمٓمل

 ًمف أظمرى رواي٦م ذم وًمٙمـ ش.ؿمئ٧م ُم٤م اصٜمٕمل صمؿ صمالصم٤ًم، احلداد صمقب اًمٌز»

ي ٓ» :سمٚمٗمظش 6/569»  اًمٚمٗمظ، هبذا قمٜمدي ؿم٤مذ وهق ش.هذا يقُمؽ سمٕمد حُتِدِّ

شمر وًمٚمحدي٨م ضمٝم٦م، ُمـ اعمت٘مدُم٦م ًمٚمٓمرق عمخ٤مًمٗمتف  اعم١مُمٜملم أُمٝم٤مت ُمـ مجع قمـ اعمتقا

 أؿمٝمر أرسمٕم٦م قمٚمٞمف حتد زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م اعمتقرم نأ ذم اًمٍميح -أظمرى ضمٝم٦م ُمـ -وهمػمهـ

،ً  احلدي٨م هذا أن إمم اًمٕمٚمامء سمٕمض ومذه٥مش . 2334ش »اإلرواء»ذم خمرج وهق وقمنما

شمر  احلدي٨م يم٤من ًمق: وم٠مىمقل .اًمٓمح٤موي ضمٕمٗمر أبق وُمٜمٝمؿ اًمؽممج٦م، حلدي٨م ٟم٤مؾمخ اعمتقا

 هق إٟمام واعمحٗمقظ أُم٤م ُمٜمف، سمد ٓ مم٤م سم٤مًمٜمًخ اًم٘مقل ًمٙم٤من اًمث٤مين: سم٤مًمٚمٗمظ حمٗمقفم٤مً 

شمر، احلدي٨م ُمـ أظمص ومٝمق :شصمالصم٤مً  شمًٚمٌل: »إول سم٤مًمٚمٗمظ  ُمـ إىمؾ ومٞمًتثٜمك اعمتقا

 وهذا أج٤مم، اًمثالصم٦م ذم إٓ اًمًقاد: همػم اجل٤مئزة اًمثٞم٤مب ُمـ ؿم٤مءت سمام حتد: أي إيمثر،

 قمغم إطمداد ٓ أن قمغم دال   همػم وم٢مٟمف» :اهلل رمحف -ىم٤مل ضمرير، اسمـ اإلُم٤مم اظمتٞم٤مر هق

 ُم٤م ًمٌس ُمـ سمداهل٤م سمام اًمٕمٛمؾ صمؿ صمالصم٤ًم، سم٤مًمتًٚم٥م إي٤مه٤م اًمٜمٌل أُمر قمغم دلَّ  ٟمامإ سمؾ اعمرأة،

 يٙمقن ىمد ٕنف ـمٞم٤ًٌم: وٓ زيٜم٦م يٙمـ مل مم٤م ًمًٌف: ًمٚمٛمٕمتدة جيقز مم٤م اًمثٞم٤مب ُمـ ؿم٤مءت

 ًمٚمٛمتقرم - ملسو هيلع هللا ىلص - أذن يم٤مًمذي وذًمؽ شمًٚم٥ُّم، صمٞم٤مب وٓ سمزيٜم٦م ًمٞمس ُم٤م اًمثٞم٤مب ُمـ

 ُمـ وٓ زيٜم٦م، صمٞم٤مب ُمـ ٓ ذًمؽ وم٢من ًمٞمٛمـ:ا وسمرود اًمٕمّم٥م صمٞم٤مب ُمـ شمٚمٌس أن قمٜمٝم٤م

 قمٚمٞمف ومٕمضَّ  إطم٤مدي٨م، سملم واجلٛمع واًمٗم٘مف اًمٕمٚمؿ هق وهذا: ىمٚم٧م ش.شمًٚم٥ُّم صمٞم٤مب

ه رب ٓ اعمقومؼ هق واهلل .سم٤مًمٜمقاضمذ  .ؾمقا

 (.686-684/ 7/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 فمـد همقه ىماكت ايمذي ايمبقت دم زوصمفا موت من اظمعتدة مؽث

 موسمه

 أو زوضمٝم٤م ُمقت قمٜمد ومٞمف يم٤مٟم٧م اًمذي اًمٌٞم٧م ذم اعمٙم٨مو» [:ظم٤من صديؼ ىم٤مل]

 وصححف -  اًمًٜمـ  وأهؾ أمحد، قمٜمد - ُم٤مًمؽ سمٜم٧م ومريٕم٦م حلدي٨م : شظمؼمه سمٚمقغ

 ًمف،  أقمالج ـمٚم٥م ذم زوضمل ظمرج: ىم٤مًم٧م ،- واحل٤ميمؿ طم٤ٌمن، واسمـ اًمؽمُمذي،
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 أهكم، دور ُمـ ؿم٤مؾمٕم٦م دار ذم وأن٤م ٟمٕمٞمف، وم٠متك وم٘متٚمقه، ، اًم٘مدوم ـمريؼ ذم وم٠مدريمٝمؿ

 قمـ ؿم٤مؾمٕم٦م دار ذم أت٤مين زوضمل ٟمٕمل إن: وم٘مٚم٧م ًمف، ذًمؽ ومذيمرت ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ٧موم٠متٞم

 إمم حتقًم٧م ومٚمق ًمف، اعمًٙمـ وًمٞمس ورصمتف، ُم٤مٓ وٓ ٟمٗم٘م٦م، يدع ومل أهكم، دور ُمـ أهكم

 اعمًجد إمم ظمرضم٧م ومٚمام :شحتقزم»: ىم٤مل ؿم٠مين؟ سمٕمض ذم يب أرومؼ ًمٙم٤من وإظمقيت: أهكم

 ومٞمف أت٤مك اًمذي سمٞمتؽ ذم اُمٙمثل»: وم٘م٤مل ٧مومدقمٞم ،- يب أُمر أو - دقم٤مين احلجرة إمم أو

 .وقمنما  أؿمٝمر أرسمٕم٦م ومٞمف وم٤مقمتددت: ىم٤مًم٧م ،شأضمٚمف اًمٙمت٤مب يٌٚمغ طمتك زوضمؽ ٟمٕمل

 .سمف وم٠مظمذ وم٠مظمؼمشمف، ذًمؽ، سمٕمد قمثامن إًمٞمٝم٤م أرؾمؾ أنف: أخٗم٤مفمف سمٕمض وذم

 . سمف آطمتج٤مج ذم ي٘مدح ٓ سمام احلدي٨م هذا أقمؾ وىمد

 ذم قم٤ٌمس اسمـ قمـ ،- اًمٌخ٤مري إمم ياعمٜمذر وقمزاه - داود وأبق اًمٜم٤ًمئل، وأظمرج

ـَ ▬: - شمٕم٤ممم - ىمقًمف َْزَواضِمِٝمؿ َوِصٞم٦َّمً  َأْزَواضًم٤م َوَيَذُرونَ  ُِمٜمُٙمؿْ  ُيتََقومَّْقنَ  َواًمَِّذي َت٤مقًم٤م ِّٕ  إمَِم  ُمَّ

ٍج  هَمػْمَ  احْلَْقلِ   اًمرسمع ُمـ هل٤م - شمٕم٤ممم - اهلل ومرض سمام اعمػماث سمآج٦م ذًمؽ ٟمًخ ♂:إظِْمَرا

 . شوقمنما  أؿمٝمر أرسمٕم٦م أضمٚمٝم٤م ضمٕمؾ أن احلقل أضمؾ وٟمًخ واًمثٛمـ،

 وىمد سمٕمدهؿ، ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م: ومريٕم٦م سمحدي٨م اًمٕمٛمؾ إمم ذه٥م وىمد

 أضم٤مز ُمـ ي٠مت ومل سمٕمدهؿ، ومٛمـ اًمّمح٤مسم٦م ُمـ مج٤مقم٦م قمـ ًمٚمٕمذر اخلروج ضمقاز روي

 .ومريٕم٦م طمدي٨م عمٕم٤مرو٦م شمّمٚمح سمحج٦م ذًمؽ

 إذا ؾمٞمام ٓ سمحج٦م: وًمٞم٧ًم اًمّمح٤مسم٦م: سمٕمض قمـ رواي٤مت هٜم٤مك ُم٤م وهم٤مي٦م

 .اعمرومقع قم٤مرو٧م

 [:إًم٤ٌمين قمٚمؼ]

 وُمقاوم٘م٦م هل٤م، خم٤مًمٗم٦م - وهمػمه قمٛمر، اسمـ قمـ أظمرى آصم٤مرا هٜم٤مك أن وسمخ٤مص٦م: ىمٚم٧م

 . ش56 - 29/  7» شاعمّمٜمػ» ذم اًمرزاق قمٌد رواه٤م: - ًمٚمٛمرومقع

 وُمـ ضمري٩م، اسمـ قمٜمٕمٜم٦م ومٞمف :- إرؾم٤مًمف ُمع - جم٤مهد قمـ أيت اعمرومقع وهذا

 ؾمٞمام وٓ أومم: اعمرومقع احلدي٨م ُمٜمٝم٤م واومؼ سمام وم٤مٕظمذ ٗم٧م:اظمتٚم إذا أصم٤مر أن اعمٕمٚمقم
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 وم٘مٝم٤مء أيمثر اؾمتٕمٛمٚمف»: ومريٕم٦م طمدي٨م ذم اًمؼم قمٌد اسمـ ىم٤مل وم٘مد قمٚمٞمٝم٤م، اًمٕمٛمؾ ضمرى إذا

 .شآؾمتٞمٕم٤مب» ذم ذيمره :شإُمّم٤مر

 واٟمتٍم ،ش211 - 399/  5» شاًمتٝمذي٥م» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اؾمتٔمٝمره اًمذي هق وهذا

 .ٟمٗمٞمس وم٢مٟمف : ش536 - 519/  4» ومراضمٕمف ومٞمف، اًمٙمالم وأـم٤مل ،شاعمٕم٤مد زاد» ذم ًمف

 . ش3397» شاًمْمٕمٞمٗم٦م» ذم جم٤مهد طمدي٨م قمغم اًمٙمالم واٟمٔمر

 (299/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 فمـفا زوصمفا طمػم اكؼطع من

ة سم٤مًمٜم٦ًٌم :ي٘مقل :ايمسمال  أم ؾتِ ىمُ أَ  شمدري ومال :قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ظمؼم اٟم٘مٓمع اًمتل ًمٚمٛمرأ

 ُم٤مذا؟ أم أج٤مم وقمنمة أؿمٝمر أرسمٕم٦م ٞمفقمٚم دُّ حَتُ  هؾ ،شمٗمٕمؾ ُم٤مذا ه،أُ 

 واًم٘م٤ميض اًمنمقمل، اًم٘م٤ميض إمم أُمره٤م شمرومع أن جي٥م ؿمٞمئ٤ًم، شمٗمٕمؾ ُم٤م ٓ، :ايمشقخ

 قمغم اًمتٕمرف ؾمٌٞمؾ ذم واعمٙم٤من اًمزُم٤من سمتٖمػم شمتٖمػم اًمتل اًمقؾم٤مئؾ يتٕم٤مـمك اًمنمقمل

 .ُمٞم٧م أم طمل هق هؾ اعمٗم٘مقد، طمٙمؿ ذم هق اًمذي اًمزوج هذا طمٞم٤مة

 إطمٙم٤مم ُمـ سمّمػمة وقمغم ،ىم٤موٞم٤مً  ومٕمالً  يٙمقن طمٞمٜمام اًم٘م٤ميض أن ؿمؽ وٓ 

 اًمقؾم٤مئؾ وسم٤مظمتالف اًمٌالد، سم٤مظمتالف خيتٚمػ إضمؾ هذا أضماًل، ؾمٞمْمع اًمنمقمٞم٦م

 ،ؾمٜم٦م ،أضمالً  ومًٞمْمع ُمٞمت٤ًم، يم٤من أو طمٞم٤مً  يم٤من إن اعمٗم٘مقد اؾمتٙمِم٤مف يٛمٙمـ هب٤م اًمتل

 .إًمخ..أيمثر ،أىمؾ ،ؾمٜمتلم

 شمٌدأ تئذٍ ؾم٤مقم اعمٗم٘مقد طمٙمؿ ذم هذا سم٠من اًمنمقمل اًم٘م٤ميض ُمـ اًم٘مرار صدر ُم٤م وم٢مذا 

 .اًمٕمدة

 (11: 38: 21/ 433/ واًمٜمقر اهلدى)

 زوصمفا؟ فمـفا اظمتوذم وفمدة اظمطؾؼة فمدة زمكم ايمػرق هو ما

 زوضمٝم٤م؟ قمٜمٝم٤م اعمتقرم وقمدة اعمٓمٚم٘م٦م قمدة سملم اًمٗمرق هق ُم٤م: داظمٚم٦م
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 ومثالصم٦م اعمٓمٚم٘م٦م وأُم٤م وقمنم، أؿمٝمر أرسمٕم٦م: اعمتقوم٤مة قمدة اًمٗمرق، ُمٕمروف :ايمشقخ

 .أج٤مم الصم٦موصم أؿمٝمر

 (11:13:25/أ51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 زمايمبقت؟ اظمؼصود هو ما ايمبقت، دم ايمبؼاء فمؾقفا جيب ايمتي اظمعتدة

ة :مداطمؾة  ُم٤م ومٞمف، زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ُم٤مت اًمذي اًمٌٞم٧م ُمـ خترج ٓ اعمحتدة اعمرأ

 ُم٤ًمومر وزوضمٝم٤م أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم يم٤مٟم٧م ًمق يم٠مهن٤م ذًمؽ ُمٕمٜمك وهؾ هذا؟ سم٤مًمٌٞم٧م اعم٘مّمقد

 أهٚمف؟ أم أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم اًمٕمدة متًؽ أهن٤م هذا ؾه ؾمٗمره، ذم وُم٤مت

 ذم اًمٌ٘م٤مء طمرج قمٚمٞمٝم٤م يٙمـ مل إذا اًمقوم٤مة ظمؼم ضم٤مءه٤م اًمذي اًمٌٞم٧م ذم ٓ، :ايمشقخ

 .اًمقوم٤مة ظمؼم ضم٤مءه٤م اًمذي اًمٌٞم٧م

 (11:37:33/ب51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)

 ايمممفمقة ايمعدة اظمطؾؼة سمؼيض أين

 ذم أن ًمٓمالقا زم، ؾمٛمح٧م إذا اًمٓمالق عمقوقع أؾمت٤مذي ي٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم :ؽممال

 هٙمذا أخٞمس اًمٕمرسمٞم٦م، اًمٚمٖم٦م ذم اجلٛمٞمع شمٕمٜمل ٓ ىمد يمؾ ٕن :ؿٛمِّ قمَ أُ  ظمٚمٞمٜمل شيمؾ»

 ُمٕمٜم٤مه٤م؟

د ىمد ُمٕمٜم٤مه٤م هٙمذا ًمٞمس ٓ، :ايمشقخ  .ُيرا

 ويمؾ ،ٕومما اًمٓمٚم٘م٦م يٗم٤مرىمٝم٤م زوضمتف أو سمٜمتف يٓمٚمؼ أيمثرهؿ اًمٜم٤مس يمؾ :مداطمؾة

 .طم٘مٞم٘م٦م هذه أبقه٤م، سمٞم٧م وهل أبقه، سمٞم٧م يذه٥م واطمد

 .أبقه سمٞم٧م يذه٥م ذًمؽ :ايمشقخ

 ًمٜمص خم٤مًمػ هذا أبقه٤م، سمٞم٧م قمغم شمروح وهل ،سمٞمتف قمغم يروح هق :مداطمؾة

 ومٞمف اًمزوضمٞم٦م، سمٞم٧م ذم اًمنمقمٞم٦م اًمٕمدة شم٘ميض ٓزم اًمٕمدة جيقز ُم٤م أنف اًم٘مرآن، سيح
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 ذم واطمدة يٓمٚمؼ اً أطمد ؾمٛمٕم٧م ُم٤م اًمٞمقم واىمع طم٘مٞم٘م٦م أُمر هذا إًمخ،.. ًمٚمٛمراضمٕم٦م جم٤مل

 ٓ؟ أم صحٞمح ـمريؼ، ُمـ يرضمع واطمد ويمؾ إٓ وإي٤مه٤م، هق ويرضمع اعمحٙمٛم٦م

 .صحٞمح وًمٞمس صحٞمح :ايمشقخ

 .. ٟمدرة ه١مٓء ىمٚمٞمٚملم ـمٌٕم٤مً ، ٜم٤مُمٕم طمٚمق ظمٚمٞمؽ :مداطمؾة

 .ذقم٤مً  صحٞمح وًمٞمس ،واىمٕم٤مً  صحٞمح :ايمشقخ

 ُم٤م أؾمت٤مذ اًمنمقمٞملم اًم٘مْم٤مة واضم٥م ذقم٤ًم، صحٞمح ًمٞمس أنف أقمرف أن٤م :مداطمؾة

 سملم ٚمٗمراقًم إُمر هذا ُمثؾ يٌٞمٜمقا  ؿأهن ،اًمقاىمٕم٦م هذه يٕمٚمٛمقن وهؿ قمٚمٞمٝمؿ يتقضم٥م

 إُمر؟ هذا سمؽميمٝمؿ ٓ أم قمٚمٞمٝمؿ ي٘مع اإلصمؿ[ وهؾ] اًمزوضملم، هذيـ

 .قمٚمٞمٝمؿ سمس ًمٞمس ،ؿمؽ ٓ :ايمشقخ

َـّ  ٓ▬: اًمٓمالق ؾمقرة ذم اًمتل ُمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم أي٦م :إذاً  :مداطمؾة ـْ  خُتِْرضُمقُه  ُِم

َـّ  ـَ  َوٓ سُمٞمُقهِتِ َّٓ  خَيُْرضْم ٌَٞمِّٜم٦َمٍ  َِم٦مٍ سمَِٗم٤مطمِ  َي٠ْمتلِمَ  َأنْ  إِ  ُمٜمًقظم٦م ًمٞم٧ًم .[3:اًمٓمالق♂ ]ُُم

 صحٞمح٦م؟

 .صحٞمح٦م أي٦م :ايمشقخ

 .. قمدم طمٞم٨م ُمـ هب٤م آؾمتدٓل صحٞمح يٕمٜمل :مداطمؾة

 .هيديؽ اهلل هيديؽ اهلل :ايمشقخ

 حترق شمزقمؾ حيدث اًمذي هذه، إج٤مم ذم حتّمؾ مم٤مرؾم٦م إمم ي٘مقدٟم٤م هذا :مداطمؾة

  ..أهٚمٝم٤م قمٜمد شم٘مٕمد شمروح حترق

 شمٕمتؼم زوضمٝم٤م سمٞم٧م ُمـ ظمروضمٝم٤م ُمزدوج، اخلٓم٠م هذا سمؾ خلٓم٠م،ا ٟمٗمس :ايمشقخ

،ً  سمٕمٚم٦م ُمٕمٚمٚم٦م أي٦م ٕن :يٓمٚم٘مٝم٤م أن سمٕمد آظمر، قمّمٞم٤من هذا أهٚمٝم٤م سمٞم٧م ذم وسم٘م٤مءه٤م ٟم٤مؿمزا

َ  ًَمَٕمؾَّ  شَمْدِري ٓ▬: أي٦م ُم٤م ضمدًا، ُمٜمٓم٘مٞم٦م  .[3:اًمٓمالق♂ ]َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ

ةاعم اًمٗم٘مٞمٝم٦م اطمتج٧م أي٦م وهبذه  اًمذيـ قمغم ،ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م اًمّم٤محل٦م رأ

 جيٕمؾ مل ـمالىمٝم٤م وسَم٧مَّ  ـمٚم٘مٝم٤م ح٤م زوضمٝم٤م سم٠من ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ روت طمٞم٨م ،ضم٤مدًمقه٤م
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 يمٜم٤م ُم٤م: »قمٛمر ىم٤مل قمٛمر، قمٝمد ذم اعم٠ًمخ٦م شمٙمررت ومٚمام ؾمٙمٜمك، وٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م قلاًمرؾم

ة، ًمرواي٦م اهلل يمت٤مب ًمٜمدع  وسمٞمٜمٙمؿ سمٞمٜمٜم٤م: وم٘م٤مًم٧مش أظمٓم٠مت أم أص٤مسم٧م ٟمدري ٓ اُمرأ

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬: ظم٤ممتتٝم٤م وذم ٦مأي هبذه وضم٤مءت اهلل، ٤مبيمت ♂ َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ

 .[3:اًمٓمالق]

 قمغم حتٛمٚمقه٤م وم٠منتؿ اًمرضمٕمل، اًمٓمالق ذم هق وإٟمام اًم٤ٌمت، اًمٓمالق ذم ًمٞمس هذا 

 ُمـ ًمف حتؾ ٓ سم٤مت، ـمالق هٜم٤مك يم٤من إذا حيدث أن يٛمٙمـ اًمذي هق ُم٤م اًم٤ٌمت، اًمٓمالق

 .محٚمقه٤م اًمذيـ أير قمغم سمٕمده،

 اًمرواي٦م حتٛمؾ أن جي٥م وهٜم٤م اعمرأة، وإص٤مسم٦م اخلٓم٤مب سمـ قمٛمر ظمٓم٠م ئمٝمر وهٜم٤م 

ة أص٤مسم٧م: قمٛمر قمـ شمّمح ٓ اًمتل  ومٕماًل، أص٤مسم٧م هذه حمٚمٝم٤م هٜم٤م قمٛمر، أظمٓم٠م و اُمرأ

 .شمٗمًػمه وأص٤مسم٧م طمديث٤مً  أص٤مسم٧م

 .. أم واطمدة ضمٚم٦ًم ذم سم٤مًمثالصم٦م اًمٓمالق قمغم قوقعاعم :مداطمؾة

 ويم٤من ـمٚم٘م٤مت، صمالث زوضمٝم٤م يٓمٚم٘مٝم٤م أنف اًمٌح٨م هٜم٤م، ًمٞمس ٨ماًمٌح ،ٓ :ايمشقخ

 وؾمٙمٜمك، ٟمٗم٘م٦م اًمًالم قمٚمٞمف اًمرؾمقل ُمـ ـمٚم٧ٌم ومٝمل ويمٞمٚمٝم٤م، إمم وم٠مرؾمؾ قمٜمٝم٤م، هم٤مئ٤ٌمً 

 ومٕمٛمر قمٛمر، قمٝمد ذم ٤مدصم٦ماحل هذه ُمثؾ وىمٕم٧م ؾمٙمٜمك، وٓ ٟمٗم٘م٦م زم جيٕمؾ ومٚمؿ: ىم٤مًم٧م

 .هٜم٤م إمم واوح صمالصم٤ًم، اعمٓمٚم٘م٦م هل؟ ُمـ وؾمٙمٜمك، ٟمٗم٘م٦م هل٤م ضمٕمؾ

 . ؟أم واطمدة ضمٚم٦ًم ذم صمالصم٤مً  :طمؾةمدا

 .ؾم١مآً  دمٕمٚمف هذا صم٤مين، ُمقوقع صم٤مين ُمقوقع هذا :ايمشقخ

 وىمٕم٧م ؾمٙمٜمك، وٓ ٟمٗم٘م٦م هل٤م اًمرؾمقل جيٕمؾ ومٚمؿ ـمالىمٝم٤م، سم٧م يم٤من هل أنف: اعمٝمؿ 

 ىمٞمس سمٜم٧م وم٤مـمٛم٦م روهت٤م اًمتل اًمرواي٦م ومج٤مءت قمٛمر، زُمـ ذم ًمٖمػمه٤م احل٤مدصم٦م هذه ُمثؾ

 أم أص٤مسم٧م ٟمدري ٓ: »ىم٤مل روايتٝم٤م، ذم ؿمؽ قمٜمف اهلل ريض ومٝمق قمٜمٝم٤م، اهلل ريض

 .أي٦م هبذه واطمت٩م ،شأظمٓم٠مت

: شمٕم٤ممم سم٘مقًمف ظمتٛمٝم٤م أنف سمدًمٞمؾ اًمرضمٕمل، اًمٓمالق ذم سم٠مهن٤م ضمداً  واوح٦م أي٦م 

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬  طمٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م وومٕمالً  خترج، ٓ: أي ،[3:اًمٓمالق♂ ]َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ
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 ًمٚمث٤مين هفمٝمر داير واطمد يمؾ ٤مقم٤مؿم إذا اًمٌٞم٧م ذم اًمرضمؾ أن شمٕمٚمٛمقن ٕنف ضمدًا، سم٤مًمٖم٦م

 ..ومػماضمٕمٝم٤م إًمخ،.. وو واًمٕم٤مـمٗم٦م ٞم٦مٜمِّ احلِ  ومتتحرك ًممظمر، يِمت٤مق أطمدمه٤م رسمام

 سم٘مقًمف أي٦م ظمتؿ وًمذًمؽ اًمرضمٕمل، اًمٓمالق ذم هذا سم٤مًمٖم٦م، طمٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م ًمذًمؽ 

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬: شمٕم٤ممم  ٤مً قمٓمٗم يٕمٜمل ،حيدث اهلل ًمٕمؾ ،[3:اًمٓمالق♂ ]َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث  اّللَّ

 .طم٤مل يمؾ قمغم زوضمتف وهل ويؽمامحقا  ومٞمؽماضمٕمقا  أظمر، قمغم أطمدمه٤م ُمـ

 ومٝمل همػمه، زوضم٤مً  شمٜمٙمح طمتك ي٘مرهب٤م ٓ أن جي٥م ومحٞمٜمئذٍ  ،ـمالىمٝم٤م سم٧م إذا أُم٤م 

 أنتؿ قمٚمٞمٝمؿ، هب٤م حيتجقا  اًمتل أي٦م ىمٚم٧ٌم صمؿ أوًٓ، هل٤م وىمٕم٧م يم٘مّم٦م سم٤محلدي٨م اطمتج٧م

َ  ًَمَٕمؾَّ ▬: أي٦م آظمر سمدًمٞمؾ اًم٤ٌمئـ، اًمٓمالق ًمٞمس اًمرضمٕمل قٓمال٤مًمسم سم٤مٔي٦م حتتجقا   اّللَّ

 .[3:اًمٓمالق♂ ]َأُْمًرا  َذًمَِؽ  سَمْٕمدَ  حُيِْدُث 

 (11 :13: 25/ 238/  واًمٜمقر اهلدى)

 محؾفا وضع يمزواصمفا يشؼمط همفل زكا من محؾت من

 نأ قمٚمٞمف يِمؽمط ومٝمؾ يتزوضمٝم٤م، أن يريد اًمرضمؾ وهذا اًمزٟم٤م، ُمـ حتٛمؾ اُمرأة :مداطمؾة

 شمْمع؟ طمتك يٜمتٔمر

 ٓ وم٤مطمِم٦م؟ هب٤م يّمٜمع مل ًمق يمام هب٤م يتٛمتع أن يريد.. ُمٕمّمٞم٦م ذم هذا ٕن  ـمًٌٕم٤م: :ايمشقخ

 .. ُمثالً  يًتقي٤من

 .شمْمع طمتك يٜمتٔمره٤م :مداطمؾة

 يتزوج أن جيقز طمتك ذًمؽ وسمٕمد ومٕمٚمقا، مم٤م هل شمتقب أو هق يتقب أن وجي٥م :ايمشقخ

ظمر أطمدمه٤م  .ٔا

 .شمْمع طمتك ويٜمتٔمره٤م :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :خايمشق

 (11: 39: 31/   28/   واًمٜمقر اهلدى)
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 خيطبفا ظمن فمدهتا اكؼضاء زمعد اظمرأة جتؿل صمواز

 قمـ ي٠ًمٓهن٤م احل٤مرث سمٜم٧م ؾمٌٞمٕم٦م إمم يمت٤ٌم أهنام قمت٦ٌم سمـ وقمٛمرو ُمنوق قمـ

[ ًمٞمٚم٦م] وقمنميـ سمخٛم٦ًم زوضمٝم٤م ووم٤مة سمٕمد ووٕم٧م أهن٤م: إًمٞمٝمام ومٙمت٧ٌم أُمره٤م؟

 اقمتدي أهقم٧م، ىمد: وم٘م٤مل ،سمٕمٙمؽ سمـ ٤مسمؾاًمًٜم أبق هب٤م ومٛمر اخلػم، شمٓمٚم٥م ومتٝمٞم٠مت

، أؿمٝمر أرسمٕم٦م إضمٚملم، آظمر ! اهلل رؾمقل ي٤م: وم٘مٚم٧م ،ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل وم٠متٞم٧م وقمنما

 ص٤محل٤م رضمال وضمدت إن»: وم٘م٤مل ،[اخلؼم] وم٠مظمؼمشمف ذاك؟ وومٞمؿ: ىم٤مل. زم اؾمتٖمٗمر

 .ومتزوضمل

 [:اإلمام ومال]

 وومٞمف» :يم٘مقًمف ُمٜمٝم٤م اًمٓمٞم٥م اًمٙمثػم احل٤مومظ ؾم٤مق أظمرى وم٘مٝمٞم٦م ومقائد احلدي٨م وذم

 قمٜمد اًمزهري رواي٦م ذم ٕن خيٓمٌٝم٤م، عمـ قمدهت٤م اٟم٘مْم٤مء سمٕمد اعمرأة دمٛمؾ ضمقاز

 ومتٝمٞم٠مت: إؾمح٤مق اسمـ رواي٦م وذم ًمٚمخٓم٤مب، دمٛمٚم٧م أراك ُم٤مزم: وم٘م٤مل: اًمٌخ٤مري

 رواي٦م وذم ايمتحٚم٧م، وىمد: اًمزهري قمـ ُمٕمٛمر رواي٦م وذم. واظمتْم٧ٌم ًمٚمٜمٙم٤مح

ة سم٠من ٘مقلًمٚم اعمتحٛمًلم رأي ومام: ىمٚم٧م. شوشمّمٜمٕم٧م ومتٓمٞم٧ٌم: إؾمقد  قمقرة يمٚمٝم٤م اعمرأ

 ًمٕمٚمٝمؿ! اًمٗم٤مئدة؟ ُمـ احل٤مومظ ذيمره وُم٤م اًمّمحٞمح، احلدي٨م هذا ذم اؾمتثٜم٤مء دون

 آي٦م ٟمزول ىمٌؾ ذًمؽ يم٤من: - اًمٍميح اًمٜمص هذا ُمثؾ ذم قم٤مدهتؿ هل يمام - ي٘مقًمقن

 شاًمّمحٞمحلم» ذم يمام اًمقداع سمحج٦م ذًمؽ يم٤من وم٘مد! رويديمؿ: ومٜمجٞمٌٝمؿ! احلج٤مب

يمِر ُِمـ وَمَٝمْؾ ▬ دَّ  .شاجلديدة اًمٓمٌٕم٦م - 69 ص» شاعمًٚمٛم٦م اعمرأة ضمٚم٤ٌمب» يمت٤ميب ٔمراٟم ♂ُمُّ

 (.494/ 3/ 6) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 ايمبقت؟ من اخلروج يمؾؿعتدة جيوز هل

ة اًمٕم٤مدة :اظمتصؾة  ؿمٝمر؟ يمؿ شمٕمتد يمؿ اعمرأ

 .أج٤مم وقمنمة أؿمٝمر أرسمٕم٦م :ايمشقخ

 ٛمح٧م؟ؾم ًمق هذا ُمـ احِلْٙمٛم٦م وُم٤م اخلروج، اًمٗمؽمة هذه ذم هل٤م جيقز هؾ: اعمتّمٚم٦م
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 وأجش؟ اخلروج هل٤م جيقز هؾ أجش :ايمشقخ

 .ذًمؽ ُمـ واحلٙمٛم٦م :اظمتصؾة

 .اًمنمع طُمٙمؿ قمـ اؾم٠مخل احِلٙمٛم٦م، قمـ شم٠ًمخلٓ : أوًٓ  :ايمشقخ

 .اًمنمع طمٙمؿ ٟمٕمؿ، :اظمتصؾة

 اًمٜم٤مس، أيمثر وجيٝمٚمٝم٤م اًمٜم٤مس سمٕمض يٕمٚمٛمٝم٤م ىمد ومٝمذه احِلٙمٛم٦م أُم٤م أجقه، :ايمشقخ

 ؿمؽ، قمٜمدك يّمػم هٜم٤م أن٧ِم  أقمرف، ُم٤م: ًمؽ وىمٚم٧م احلٙمٛم٦م، ُم٤م ُمثالً  أن٤م ؾم٠مختٞمٜمل وم٢مذا

 اهلل رؾمقل طمدي٨م وذم اهلل يمت٤مب ذم ضم٤مء احلٙمؿ، أقمرف احلٙمؿ ُم٤م ؾم٠مختٞمٜمل إذا سمٞمٜمام

ة أن ،ملسو هيلع هللا ىلص  اًمذي اًمٌٞم٧م وذم سمؾ سمٞمتٝم٤م، ذم شمٕمتد أن جي٥م زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م اعمتقرمَّ  اعمرأ

 .زوضمٝم٤م ُمقت ظمؼم ضم٤مءه٤م

 أؿمٝمر أرسمٕم٦م اًمٕمدة أج٤مم سم٘مٞم٦م هٜم٤مك شم٘ميض ٓزم سمٞمتٝم٤م همػم سمٞم٧م ذم يم٤مٟم٧م ًمق: أي 

 ٓ وطمٞمٜمئذٍ  ُمٕمف، وهل سمٞمتف ذم اًمزوج ُم٤مت إذا أنف وإطمرى وم٤ٌمٕومم أج٤مم، وقمنمة

 .اًمٕمدة مت٤مم شمٜم٘ميض طمتك اًمٌت٦م خترج أن هل٤م جيقز

 اًمتل اًمٕم٤مُم٦م اًم٘م٤مقمدة ذم شمدظمؾ اعم٠ًمخ٦م ومٝمٜم٤م ُمٚمح٦م رضورة هٜم٤مك يم٤من إذا أُم٤م

 أصٞم٧ٌم اعمرأة هذه أن -اهلل حؾمٛم ٓ- ُمثالً  ،شاعمحٔمقرات شمٌٞمح اًميورات: »شم٘مقل

 شمزور شمريد أُم٤م رضوري، أُمر هذا اعمًتِمٗمك يزوروا طمٞمٜمئذٍ  ومٞمْمٓمروا ىمٚمٌٞم٦م، سمًٙمت٦م

ئٌٝم٤م أُمٝم٤م أظمقه٤م أبقه٤م  يِمؽمهي٤م ُمـ ويقضمد اًمًقق ذم طم٤مضم٦م شمِمؽمي شمريد إًمخ،..  ىمرا

 .رء ذم اًميورات ُمـ ًمٞم٧ًم إؿمٞم٤مء هذه يمؾ

 أن يٛمٜمع ٓ ذًمؽ ًمٙمـ مت٤مُم٤ًم، دهت٤مقم شمٜم٘ميض طمتك داره٤م شمٚمتزم أن قمٚمٞمٝم٤م: أجْم٤مً  

 وراء ُمـ ؾمقاء ُم٤مٟمع، ومٞمف ُم٤م قم٤مدي طمدي٨م إىم٤مرب، قمـ ومْمالً  اًمٖمرسم٤مء ُمع شمتحدث

 اجلقاب؟ واوح اهل٤مشمػ، سمقاؾمٓم٦م يم٤من أو طمج٤مب

 . واوح :اظمتصؾة

 (11: 48: 45/ 291/واًمٜمقر اهلدى)
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 زوصمفا فمـفا مات ايمتي يمؾؿرأة اظمؿـوع

: ىم٤مًم٧م قمٓمٞم٦م أم قمـ طمدي٨م...زوضمٝم٤م؟ قمٜمٝم٤م ُم٤مت تلاًم ًمٚمٛمرأة اعمٛمٜمقع هق ُم٤م :مداطمؾة

، أؿمٝمرٍ  أرسمٕم٦م زوج قمغم إٓ صمالث ومقق ُمٞم٧م قمغم ٟمحد أن ٟمٜمٝمك يمٜم٤م  وٓ ٟمٙمتحؾ وٓ وقمنًما

ص وىمد قمّم٥م، صمقب إٓ ُمّمٌقهم٤مً  صمقسم٤مً  ٟمٚمٌس وٓ ٟمتٓمٞم٥م  اهمتًٚم٧م إذا اًمٓمٝمر قمٜمد ًمٜم٤م ُرظمِّ

 .اجلٜم٤مئز شم٤ٌِّمعا قمـ ُٟمٜمَْٝمك ويمٜم٤م أفمٗم٤مر، يم٧ًم ُمـ ٟمٌذة ذم حمٞمْمٝم٤م ُمـ إطمداٟم٤م

 ُمـ وًمٞمس اًمٌخقر، ُمـ ُمٕمرووم٤من ٟمققم٤من وإفمٗم٤مر، اًم٘مًط اًمنمح ذم واعمذيمقر

 سمف شَمتٌَِّع اًمٙمرهي٦م اًمرائح٦م إلزاًم٦م احلٞمض: ُمـ ًمٚمٛمٖمتًٚم٦م ومٞمف ورظمص اًمٓمٞم٥م، ُم٘مّمقد

 .ٟمٗمز أضم٧ٌم. ًمٚمتٓمٞم٥م ٓ اًمدم أثر

 .ظمالص :ايمشقخ

 ُم٤م ُمثالً  ومقاطمدة يمٌػم، ورد هل٤م اًم٘مْمٞم٦م هذه ذم اًمٜمِّٞم٦م ُم٠ًمخ٦م إن ي٘م٤مل أٓ :مداطمؾة

 ُمثاًل، اًمٌمء هذا رائح٦م سمف شمذه٥م اًمٚمِّـل اًمٕمٓمقر، أنقاع سمٕمض إٓ ؿمٞمًئ٤م وضمدت

 هذا؟ ي٘م٤مل هؾ اًمرائح٦م؟ شمذه٥م وًمٙمـ شمتٓمٞم٥م مل هل وم٤ٌمًمت٤مزم

 إذا سمحٞم٨م ىمقي٦م، اًمرائح٦م شمٙمقن أن جيقز ٕنف اإلـمالق، قمغم ي٘م٤مل ٓ :ايمشقخ

 .اًمرائح٦م شمٗمقح هل ُمِم٧م

 .طمٞمٜمئذٍ  جيقز ومال :مداطمؾة

 .يمذاك يٙمقن ٓ وىمد :ايمشقخ

 ممٙمـ؟ ؿمقي أوٞمؼ يم٤من إذا :مداطمؾة

 هل  شمتٓمٞم٥م وم٘مد اًمٌخقر، ذًمؽ ذم ُيْذيَمر اًمذي اًمت٠مثػم ٟمالطمظ ٓزم :ايمشقخ

 .اًمتٖمٞمػم قمغم ُي١َمصمِّر ٓ ًمٙمـ ذيمرٟم٤م، مم٤م أظمػ سمٓمٞم٥م

 وم٤مئدة؟ ًمف ُم٤م:مداطمؾة

 .وم٤مئدة ًمف ُم٤م :ايمشقخ

 : ..(26: 52/   67/   واًمٜمقر اهلدى)
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جسمتز مل ما زمويمدها أضمق اظمرأة  وَّ

 [:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]

 [:ىم٤مل صمؿ سمف شمرمجٜم٤مه سمام اإلُم٤مم ًمف شمرضمؿ] .ششمزوج مل ُم٤م سمقًمده٤م أطمؼ اعمرأة»

 احلدي٨م هذا» :شاًمٕم٤ٌمد ظمػم هدي ذم اعمٕم٤مد زاد» ذم اًم٘مٞمؿ اسمـ اعمح٘مؼ وىم٤مل

 وُمدار سمف، هٜم٤م آطمتج٤مج ُمـ سمدا جيدوا ومل ؿمٕمٞم٥م، سمـ قمٛمرو إمم ومٞمف اًمٜم٤مس اطمت٤مج

 هذا، همػم سم٤مًمتزوي٩م احلْم٤مٟم٦م ؾم٘مقط ذم طمدي٨م ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل قمـ وًمٞمس قمٚمٞمف، احلدي٨م

 قمٛمرو سمـ اهلل قمٌد هق اجلد سم٠من سح وىمد وهمػمهؿ، إرسمٕم٦م إئٛم٦م إًمٞمف ذه٥م وىمد

 صح وىمد ُمرؾمال، احلدي٨م ومٞمٙمقن ؿمٕمٞم٥م واًمد حمٛمد ًمٕمٚمف: ي٘مقل ُمـ ىمقل ومٌٓمؾ

 اطمت٩م وىمد. ُمٜم٘مٓمع إٟمف :ىم٤مل ُمـ ىمقل ومٌٓمؾ قمٛمرو، سمـ اهلل قمٌد ضمده ُمـ ؿمٕمٞم٥م ؾمامع

 وأمحد احلٛمٞمدي يم٤من: وىم٤مل طمديثف، صح٦م قمغم وٟمص ،شصحٞمحف» ظم٤مرج اًمٌخ٤مري سمف

 وىم٤مل. ًمٗمٔمف هذا!  سمٕمدهؿ؟ اًمٜم٤مس ومٛمـ سمحديثف، حيتجقن اهلل قمٌد سمـ وقمكم وإؾمح٤مق

 ذم احل٤ميمؿ وطمٙمك قمٛمر، اسمـ قمـ ٟم٤مومع قمـ يم٠مجقب قمٜمدٟم٤م هق: راهقيف سمـ إؾمح٤مق

 إمم شوقم٤مء ًمف سمٓمٜمل يم٤من»: وىمقهل٤م .طمديثف صح٦م قمغم آشمٗم٤مق ًمف شاحلدي٨م قمٚمقم»

 اًمثالصم٦م، اعمقاـمـ هذه ذم هب٤م اظمتص يمام سمف اظمتّم٤مصٝم٤م إمم وشمقؾمؾ ُمٜمٝم٤م إدٓء آظمره

 اًمذي آظمتّم٤مص قمغم آظمتّم٤مص هذا ذم ومٜمٌٝم٧م ذًمؽ، ذم يِم٤مريمٝم٤م مل وإب

 ذم وشم٠مثػمه٤م واًمٕمٚمؾ، اعمٕم٤مين اقمت٤ٌمر قمغم دًمٞمؾ هذا وذم واعمخ٤مصٛم٦م، سم٤مٓؾمتٗمت٤مء ـمٚمٌتف

 .اًمٜم٤ًمء ومٓمر طمتك اًمًٚمٞمٛم٦م اًمٗمٓمرة ذم ُمًت٘مر أُمر ذًمؽ وأن هب٤م، وإُم٤مـمتٝم٤م إطمٙم٤مم،

ة، سمف أدًم٧م اًمذي اًمقصػ وهذا  اًمٜمٌل ىمرره ىمد سمف احلٙمؿ ًمتٕمٚمٞمؼ ؾم٤ٌٌم وضمٕمٚمتف اعمرأ

 ٠مثػمهشم قمغم دًمٞمؾ قم٘مٞمٌف احلٙمؿ شمرشمٞمٌف سمؾ أخٖم٤مه، سم٤مـمال يم٤من وًمق أثره، قمٚمٞمف ورشم٥م ملسو هيلع هللا ىلص

 وم٤مٕم وًمد، وسمٞمٜمٝمام إبقان اومؽمق إذا أنف قمغم احلدي٨م ودل»: ىم٤مل .شؾمٌٌف وأنف ومٞمف

 ختٞمػمه، ي٘متيض وصػ سم٤مًمقًمد أو شم٘مديٛمٝم٤م يٛمٜمع ُم٤م سم٤مٕم ي٘مؿ مل ُم٤م إب ُمـ سمف أطمؼ

 اسمـ قمٛمر قمغم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ظمٚمٞمٗم٦م سمف ىم٣م وىمد ٟمزاع، ومٞمف يٕمرف ٓ ُم٤م وهذا

 أن احل٤موٜم٦م ذم يِمؽمط أنف إمم ششم٘مديٛمٝم٤م يٛمٜمع ُم٤م»: سم٘مقًمف أؿم٤مر وىمد .ش... اخلٓم٤مب

 يرسمك وأن ديٜمف، قمغم اًمٓمٗمؾ شمرسمٞم٦م قمغم طمريص قم٤مدة احل٤موـ ٕن ديٜم٦م ُمًٚمٛم٦م شمٙمقن
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 قمٚمٞمٝم٤م ومٓمر اًمتل اهلل ومٓمرة قمـ يٖمػمه وىمد قمٜمف، اٟمت٘م٤مًمف وقم٘مٚمف يمؼمه سمٕمد ومٞمّمٕم٥م قمٚمٞمف،

 وم٠مبقاه ٗمٓمرةاًم قمغم يقًمد ُمقًمقد يمؾ»: ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل ىم٤مل يمام أبدا يراضمٕمٝم٤م ومال قم٤ٌمده

ٟمف هيقداٟمف  .اعمًٚمؿ ًمٚمٓمٗمؾ وشمٜمّمػمه احل٤موـ هتقيد ي١مُمـ ومال شويٛمج٤ًمٟمف ويٜمٍما

 ومٞمخػم ممٞمزا  يم٤من إذا اًمّمٌل أن إمم .شختٞمػمه ي٘متيض وصػ سم٤مًمقًمد أو» سم٘مقًمف وأؿم٤مر

 ظمػم ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمٌل أن»: قمٜمف اهلل ريض هريرة أيب حلدي٨م احلدي٨م، هذا يِمٛمٚمف وٓ

 وُمـ . ش2234» شاإلرواء» ذم سمٞمٜمتف يمام صحٞمح طمدي٨م وهق .شوأُمف أبٞمف سملم همالُم٤م

 ومٚمػمضمع واًمتح٘مٞمؼ، اًمًٌط ُمع احلدي٨م هذا ُمـ اعمًتٜمٌٓم٦م إطمٙم٤مم قمغم آـمالع ؿم٤مء

 .شاعمٕم٤مد زاد»: اًم٘مٞمؿ اسمـ اًمٕمالُم٦م يمت٤مب إمم

 (.731-731/ 3/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

 إؿمالومه فمعم يمقس ايمتؿققز ؽمن زمؾوغ زمعد وايمديه زمكم ايمصبي ختقغم

 [:ماماإل ومال]

 قمغم[ اًمتٛمٞمٞمز ؾمـ سمٚمغ إذا واًمديف سملم اًمّمٌل ختٞمػم أي] هذا يٙمقن ٓ أن ويٜمٌٖمل

 اظمتٞم٤مر إمم يٚمتٗم٧م ومال وإٓ اًمقًمد: ُمّمٚمح٦م سمف طمّمٚم٧م إذا سمام ي٘مٞمد سمؾ إـمالىمف:

 .ش398/  4» شاًمزاد» ذم هذا وشمٗمّمٞمؾ اًمٕم٘مؾ: وٕمٞمػ ٕنف اًمّمٌل:

 (338/ 2) اًمروٞم٦م اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت)

 ايمطالق ضمال دم ايمطػل ضمضاكة ضمق يمه من

 وُم٤م اًمٓمالق، طم٤مًم٦م ذم ًمٚمرضمؾ أو ًمٚمٛمرأة طمؼ اًمٓمٗمؾ طمْم٤مٟم٦م هؾ: ي٘مقل :ايمسائل

  ذًمؽ؟ قمغم اًمدًمٞمؾ

 ومٝمق اًمنمقمل، اًم٘م٤ميض إمم شمٕمقد اًم٘مْمٞم٦م اعم٠ًمخ٦م، ذم ظم٤مص طمٙمؿ ذم ُم٤م :ايمشقخ

ر اًمذي  اًمٓمٗمؾ اًمقًمد ُمّمٚمح٦م قمـ ويٌح٨م اعمرأة، وفمروف اًمرضمؾ فمروف ُيَ٘مدِّ

 .هذا اًمّمٖمػم
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ًمد، اًمقاًمد ُمع اًمٓمٗمؾ ّمٚمح٦مُم يم٤مٟم٧م وم٢من  ًمدة ُمع ُمّمٚمحتف يم٤مٟم٧م وإن ومٚمٚمقا  اًمقا

  .اًمقاًمدة ُمع ومٝمق

 : ..( 52: 57/  32/  واًمٜمقر اهلدى)
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 حيرم ال ايمؼؾقل ايمرضاع

م ٓ[: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ىم٤مل]   ش .واإلِ ُِمالضمت٤منِ  اإلُمالضم٦مُ  حترِّ

،: اعمٚم٩م» [:اإلمام ومال] : يٛمَٚمجٝم٤م وُمٚمَِجٝم٤م ُمٚمج٤ًم، يٛمُٚمجٝم٤م أُمف اًمّمٌل ُمٚم٩م اعمصُّ

 أروٕمتف،: أي أُمف: أُمٚمجتف ُمـ أجْم٤ًم، اعمرة: واإلُمالضم٦م .اعمرة: عمٚمج٦م وا .روٕمٝم٤م إذا

 ُمـ واحلدي٨م: ىمٚم٧م ش.اًمٙم٤مُمؾ اًمرو٤مع حيرُمف ُم٤م حترُم٤من ٓ واعمّمتلم اعمّم٦م أن: يٕمٜمل

 ىمقًمف ًمت٘مٞمٞمد ص٤محل٦م -ًمّمحتٝم٤م -وهل حيرم، ٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمرو٤مع أن قمغم اًمٙمثػمة إدًم٦م

َٝم٤مشُمُٙمؿُ : ▬ٕم٤مممشم شُمُٙمؿ َأْرَوْٕمٜمَُٙمؿْ  اًمالَّيِت  َوُأُمَّ ـَ  َوَأظَمَقا َو٤مقَم٦مِ  ُمِّ  أن ومٙمام ،[25: اًمٜم٤ًمء]  اًمرَّ

 احلدي٨م هبذا ُم٘مٞمدة هل ومٙمذًمؽ طمقًملم، ذم إٓ رو٤مع ٓ أنف ذم سم٤مًمًٜم٦م ُم٘مٞمدة أي٦م

 ذم اجلّم٤مص سمٙمر أبق ُمٜمٝمؿ وسمخ٤مص٦م -احلٜمٗمٞم٦م سمف سح ُم٤م يٖمرٟمؽ ومال وهمػمه،

 ختّمٞمص ذم قمٜمدٟم٤م أطم٤مد أظم٤ٌمر ىمٌقل جيقز وٓ» :-ش 2/324ش »٘مرآناًم أطمٙم٤مم»

 ُمـ يمثػم ذم هذا يٚمتزُمقن ٓ وم٢مهنؿ ...ش! اًمرو٤مع سم٘مٚمٞمؾ ًمٚمتحريؿ اعمقضم٦ٌم أي٦م طمٙمؿ

 ُمع اًمرضم٤مل، قمغم واحلرير واًمذه٥م اًمٗمْم٦م حيرُمقن ُمثالً  وم٢مهنؿ احلؼ: وهق ومروقمٝمؿ،

ـْ  ىُمْؾ ▬: شمٕم٤ممم ىمقًمف ًمٕمٛمقم ذًمؽ خم٤مًمٗم٦م مَ  َُم   ِزيٜم٦َمَ  طَمرَّ
ِ
تَِل   اهلل ٤ٌَمِدهِ  َأظْمَرَج  اًمَّ ٤ٌَمِت  ًمِِٕم  َواًْمٓمَّٞمِّ

ـَ  ْزِق  ُِم  أن، ومٞمٝم٤م ًمٚمخقض جم٤مل ٓ يمثػمة ذًمؽ ذم وإُمثٚم٦م[ 52: إقمراف] ♂اًمرِّ

 . اإلؿم٤مرة شمٙمٗمٞمف واحُلرُّ 

 (.777/ 7/2) اًمّمحٞمح٦م اًمًٚمًٚم٦م)

م ايمرضاع ضمد  اظمحرِّ

ْوٕم٦م؟ اعم٘مّمقد ُم٤م :ايمسمال   سم٤مًمرَّ

  ػ؟يمٞم :اجلواب

  سم٤مًمروٕم٦م؟ اعم٘مّمقد ُم٤م :ايمسمال
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 طمتك إم صمدي قمغم اًمروٞمٕم٦م دمٚمًٝم٤م اًمتل اجلٚم٦ًم سم٤مًمروٕم٦م اعم٘مّمقد :اجلواب

 . يٛمتٚمئ طمتك اًمثدي ويداقم٥م ىمٚمٞماًل، ويؽمك ىمٚمٞمالً  يُٛمّص  اًمروٞمع وقم٤مدة متتٚمئ،

 (11: 42: 42/   213/  واًمٜمقر اهلدى) 

 وأكا ،أيب من أطمي مع أيب امرأة من َرَضعت فمؿتي، ازمـة رم

 مـفا؟ ايمزواج مـا ألضمد جيوز همفل ىمذيمك، مـفا رضعت

 روٕم٧م وأن٤م أيب، ُمـ أظمل ُمع أيب اُمرأة ُمـ َرَوٕم٧م قمٛمتل، اسمٜم٦م زم :ايمسمال

 ُمٜمٝم٤م؟ اًمزواج ُمٜم٤م ٕطمد جيقز ومٝمؾ يمذًمؽ، ُمٜمٝم٤م

 اًمرو٤مقم٦م؟ يم٤مٟم٧م يمؿ اًمرو٤مقم٦م، ٟمقع أجش :ايمشقخ

 .روٕم٤مت مخس ُمـ أيمثر :ايمسائل

 قمٜمؽ؟ جيقز ٓ أم جيقز هؾ ُمـ قمـ لشم٠ًم أن٧م ـمٞم٥م، أيمثر، :ايمشقخ

 .يمذًمؽ إظمقيت وقمـ قمٜمل :ايمسائل

 ُمـ؟ ُمـ روٕم٧م أن٧م ىمٚمٞماًل، اصؼم :ايمشقخ

ة ُمـ :ايمسائل  .أيب اُمرأ

ة :ايمشقخ  .ُمٜمٝم٤م روٕم٧م أبقك اُمرأ

 .ُمٜمٝم٤م روٕم٧م قمٛمتل سمٜم٧م وهل :ايمسائل

 يمام أجْم٤مً  روٕم٧م وهل قمٛمتؽ، سمٜم٧م ُمـ شمتزوج أن شمريد وم٠من٧م إيف، :ايمشقخ

 روٕم٤مت؟ اخلٛمس ومقق قمٜمٝم٤م أن٧م روٕم٧م

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 .ومٞمجقز إظمقشمؽ أُم٤م جيقز، ٓ ـمٌٕم٤مً  :ايمشقخ

 أيب؟ ُمـ إظمقيت :ايمسائل
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 .إيف :ايمشقخ

 .أطمدهؿ ُمع روٕم٧م هل :ايمسائل

 أطمدهؿ؟ ُمع :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 ُمٕمٝم٤م؟ أن٧م روٕم٧م يمام: يٕمٜمل :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :ايمسائل

 .جيقز ٓ ؿم٠منؽ ؿم٠منف روع وم٤مًمذي :ايمشقخ

 .ظمػًما  اهلل ضمزاك :ايمسائل

 (11: 58: 56/ 291/واًمٜمقر اهلدى)

مة ايمرضعة ضمد  اظمحرِّ

 .اًمروٕم٦م عمقوقع سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ُم٤مذا؟ :ايمشقخ

م، اًمتل اًمروٕم٦م قمٚمٛمؽ طمد قمغم يٕمٜمل اًمروٕم٦م، ًمتحريؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة  شُمـَحرِّ

 .ويٚمتٝمؿ ي٠ميت ُمثالً  اًمروٕم٦م إن: ي٘مقل ُمـ ُمٜمٝمؿ

 .يٕمٜمل اعمّم٦م :ايمشقخ

 وسمٕمديـ يؽميمف ؿمقي٦م وسمٕمد هٞمؽ يٛمًؽ وسمٕمديـ اًمثدي ويٚمتٝمؿ ي٠ميت :مداطمؾة

 ذم سمٕمديـ صم٤مٟمٞم٦م، رو٤مقم٦م شمٕمتؼم هذه وشمٕمٓمك صم٤مٟمٞم٦م ويٕمقد روٕمف، شمٕمتؼم هذه ًمف، يٕمقد

 ُم٤مذا؟ طمتك يروع يروع يروع يٕمٜمل اعمُِْمٌِٕم٦م اًمروٕم٦م هل اًمروٕم٦م ٓ،: ي٘مقًمقا  ٟم٤مس

 .يٛمتٚمئ :ايمشقخ

 .اًمثدي قمـ ويٌٕمد أُمٕم٤مؤه يٛمتٚمئ. ٟمٕمؿ :ايمشقخ
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 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .طم٘مٞم٘م٦مً  يٕمٜمل ًمٚمروٕم٦م وم٤ٌمًمٜم٦ًٌم :مداطمؾة

 ُمِمٌٕم٦م، روٕم٦م واطمدة ويمؾ مخس قَمَدده٤م أظمل، ي٤م اعم٘مّمقد هذا هق :ايمشقخ

 .ُمِمٌٕم٦م روٕم٤مت مخس وم٤معمجٛمقع

 أمحد اًمِمٞمخ ُمثالً  اخلػم جيزهيؿ اهلل اعمِم٤ميخ سمٕمض ذم اعم٠ًمخ٦م طم٘مٞم٘م٦مً  :مداطمؾة

 ؿمقي٦م، سمٞمتٜم٤مىمِمقا  اإلظمقة أطمد ذم يم٤من اًم٤ٌمرح ىمٌؾ يٕمٜمل ظمػماً  جيزيؽ اهلل اًم٤ًمًمؽ

 اًمروٕم٦م: وىم٤مل إُمر هذا قمغم قمٚمؼ وم٤مًمِمٞمخ همػمه، و ُمٕم٤مه قمزوان أبق اًمِمٞمخ ويم٤من

 ٓ، إٟمف: ي٘مقل قمزوان أبق اًمِمٞمخ روٕم٦م، يٕمتؼم يؽمك سمٕمديـ اًمثدي قمغم ُيْ٘مٌِؾ أن هل

 يٕمٜمل اًمِمقيم٤مين ىم٤مل ًمٚمِمقيم٤مين، أقم٤مد ىم٤مل أمحد اًمِمٞمخ ـمٌٕم٤مً  اعمِمٌٕم٦م، اًمروٕم٦م هل

 .اًمٙمالم اهذ ي٘مقل

 .اعمّم٦م ومٞمف اعم٘مّمقد. وي٘مقل ُمتقؾمع يٕمٜمل اًم٘مقل سمًط :ايمشقخ

 هذه شمٕمتؼم يٕم٤موده وسمٕمديـ يؽميمف، وسمٕمديـ ُم٤مؾمٙمف ئمؾ يٕمٜمل. ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .ًمف يرضمع يٕم٤مود سمٕمديـ روٕم٦م،

 .سم٤مـمالً  ىمقًٓ  سمف اًم٘م٤مئؾ ؿم٠من يم٤من ُمٝمام أقمتؼمه أن٤م اًم٘مقل هذا :ايمشقخ

 .اًمٙمالم هلذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ي٘مقل اًمِمقيم٤مين إن: ىم٤مل هق ـمٌٕم٤مً  أقمٚمؿ، واهلل :مداطمؾة

 شمّمػ أطم٤مدي٨م هٜم٤مك ٕن سم٤مـمؾ؟ ىمقل ح٤مذا: أىمقل ًمٙمـ ُمٕمٚمٞمش، إيف، :ايمشقخ

م اًمرو٤مع  . اًمٚمحؿ وأن٧ٌم اًمٕمٔمؿ أنِمز ُم٤م سم٠منف اعمَُحرِّ

٤مت مخس يٕمٜمل روٕم٤مت مخس شمّمقرت إذا وم٠من٧م  .ُمّمَّ

٦م يٕمٜمل أنف اعم٘مّمقد أخٞمس :مداطمؾة  اًمثدي قمغم ؾُيْ٘مٌِ  اًمٓمٗمؾ ـمقل، قمغم اعَمّمَّ

 روٕم٦م؟ شمٕمتؼم هذه ويروع يؽميح ٟمٗمس ي٠مظمذ يريد سمٕمديـ يمقيس؟

 أىمقل؟ ُم٤مذا وأن٤م :ايمشقخ

 .ؾمٞمدي ي٤م ٟمٕمؿ :مداطمؾة
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 هذا وشمرك، واٟمتٝمك ُمص اًمذي اًمقًمد ٕن يمذًمؽ، إُمر ًمٞمس: أىمقل :ايمشقخ

 اخلٛمس هذه ُمّم٤مت، مخس اومؽمض ُمص ويٜمٛمٞمف، يِمٌٕمف هق ُم٤م يٖمذيف أنف سم٤مًمٙم٤مد

 ُم٤م يِمٌع، ُم٤م هذا أُمف صمدي قمغم وهق قم٤مدةً  اًمٓمٗمؾ سمف يٚمٝمق اًمذي ٝمقاًمٚم هذا قمغم ُمّم٤مت

 يمٞمػ؟ قمروم٧م اًمٚمحؿ، ويٙمًق اًمٕمٔمؿ يٜمٛمل ُم٤م يٖمذي،

 . ٟمٕمؿ ٟمٕمؿ، :مداطمؾة

 ُمـ يم٤من إذا أنف يًتحي هق يم٤من إذا أن٤م أدري ُم٤م أظمر واحلدي٨م :ايمشقخ

 .اعمقوقع ذم صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م

م. »ٟمٕمؿ أي :مداطمؾة  ش.إُمٕم٤مء ومتؼ ُم٤م اًمرو٤مع ُمـ ُيـَحرِّ

 .إطم٤مدي٨م هذه ُمـ أظمذت اًمتِمٌٞمع يمٚمٛم٦م يِمٌع، سمده يٕمٜمل. ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

  ُمِمٌٕم٦م شمٙمقن يٕمٜمل :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ أي :ايمشقخ

 .هب٤م ي٘مّمد أمحد اًمِمٞمخ ًمٕمؾ وإظمراضمٝم٤م :مداطمؾة

 .ٟمٕمؿ :ايمشقخ

 ومٞمٝم٤م ُم١مصمرة اًمرو٤مقم٦م شمٙمقن يٕمٜمل اًمتل اًمٗمؽمة شمٌلم إطم٤مدي٨م هذه إن :مداطمؾة

 ىمقل إن: ي٘مقل واًمِمٞمخ واًمٚمحؿ، اًمٕمٔم٤مم وشمٙمقيـ إُمٕم٤مء، تُّؼشَمٗمَ  ومؽمة هل اًمتل

م ٓ: »ملسو هيلع هللا ىلص اًمرؾمقل  مل إن اإلُمالضم٦م ًمذيمر ُمٕمٜمك ومالش واإلُمالضمت٤من اإلُمالضم٦م شُمـَحرِّ

م اًمتل هل شمٙمـ  .شُمـَحرِّ

 .ٟم٤مذم احلدي٨م هذا :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

م همػم اإلرو٤مع هذا إن: ي٘مقل يٕمٜمل ـمٞم٥م، :ايمشقخ  .ُُمـَحرِّ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة
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م ًمٚمرو٤مع اعمُْث٧ٌِم اًمٌمء ٟمريد ضم٤مٟم٤ًٌم، شمريمٜم٤مه :ايمشقخ  أن٧م ُم٤م طم٥ًم هق؟ ُم٤م اعمحرِّ

 .اعمّم٦م اعمحرم؟ اإلرو٤مع هق ُم٤م. أمحد اًمِمٞمخ ُمـ ومٝمٛم٧م

 .اإلُمالضم٦م أنف يذيمر هق. ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 .ُمٜمف ومٝمٛم٧م أن٧م ُم٤م طم٥ًم أىمقل أن٤م سمس هق، أنف ظمالص :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

ُمت٤من ًمٞمًت٤م واإلُمالضمت٤من اإلُمالضم٦م ُم٦م؟اعمحرِّ  اًمروٕم٦م هل ُم٤م :ايمشقخ . حمرِّ

 صح؟. ٓ اخلٛم٦ًم؟. ٓ إرسمٕم٦م؟. ٓ اًمثالصم٦م؟

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

ُم٦م اخلٛم٦ًم ـمٞم٥م، :ايمشقخ  .حمرِّ

ُم٦م اخلٛمس :مداطمؾة  .ٟمٕمؿ. حمرِّ

 اخل٤مُم٦ًم اإلُمالضم٦م أو اًمروٕم٦م أن قمغم اًمدًمٞمؾ أن ٟمحـ ٟمريد ُم٤مر، :ايمشقخ

 اًمدًمٞمؾ؟ هق ُم٤م حيرم، ُمّم٦م جمرد واًمث٤مًمث٦م واًمراسمٕم٦م

 .واطمد سمٛمٕمٜمك واإلُمالضم٦م واعمّمت٤من اعمّم٦م أن يذيمر يٕمٜمل إؾمت٤مذ هق :مداطمؾة

 .قمٚمٞمؽ ُم٤م :ايمشقخ

 .اًمٚمٖمقي٦م اًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ :مداطمؾة

 .اظمتٚمٗمٜم٤م ُم٤م :ايمشقخ

 .اإلُمالضم٦م هل اًمروٕم٦م ٟمٗمس: ي٘مقل :مداطمؾة

 .قمٚمٞمؽ ُم٤م :ايمشقخ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 اإلُمالضم٦م ًمٗمٔم٦م أن واطمد ٕمٜمكسمٛم ىمٚمٜم٤م ُمق هذا، ظمالف قمغم أدٟمدن ٓ وأن٤م :ايمشقخ

 ش.اٟم٘مٓم٤مع. »وطمٓمٞمٜم٤م
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 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

٦م، قمٜمد ٟم٘مػ ٟمحـ أن ـمٞم٥م، :ايمشقخ م؟ اًمتل اعمّم٦م هل ُم٤م اعمّمَّ  ُم٤م جمرد حترِّ

 ُمّم٦م؟ اؾمٛمٝم٤م هذه اإلسمرة رأس ي٤ًموي ُم٤م اًمثدي ُمـ يٛمص اًمقًمد

 .ٓ :مداطمؾة

٦م هق ُم٤م ٟمٕمرف ٟمريد: إذاً  :ايمشقخ  شمروع؟ اًمتل اعَمّمَّ

 .ٟمٕمؿ :مداطمؾة

 طمتك يٗمنه٤م يمٞمػش إُمٕم٤مء ومتؼ وُم٤م اًمٚمحؿ وأنِمز اًمٕمٔمؿ أن٧ٌم» ُم٤م صمؿ :ايمشقخ

 اعمص؟ جمرد ُمع يٚمت٘مل

 ُمص جمرد يٕمٜمل شمٕمٜمل ُم٤م ذيمرٟم٤مه٤م اًمتل إطم٤مدي٨م أن ٟمرى ٟمحـ: طم٤مل يمؾ وقمغم 

م، اًمتل هل روٕم٤مت مخس هق اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمتٖمذي٦م وإٟمام اًمٙم٤مُمٚم٦م، اًمتٖمذي٦م ذم ُم٤م  واهلل حترِّ

 .أقمٚمؿ

 .سم٤مظمتّم٤مر( 11: 48: 43/   532/  واًمٜمقر اهلدى)

 مبارشة؟ ايمثدي من سمؽون ايمتي هي اظمحرمة ايمرضافمة هل

 ومنمسمف يم٠مس ذم احلٚمٞم٥م اعمرأة ووٕم٧م إذا ذقمٞم٦م اًمرو٤مقم٦م شمٕمتؼم هؾ :مداطمؾة

 أظًم٤م ًمٞمٙمقن آظمر ًمٓمٗمؾ شمٕمٓمٞمف صمؿ رو٤مقم٦م أو يم٠مس ذم شمًٙمٌف: أي ـمٗمٚمٝم٤م، همػم ـمٗمؾ

 ذقمًٞم٤م، ـمٗماًل  دمٕمٚمف اًمتل اًمٙمٛمٞم٦م هل وُم٤م ُم٤ٌمًذة، صمدهي٤م ُمـ يٙمقن أن جي٥م أم ًمقًمده،

 .اًمرو٤مقم٦م[ ُمـ] ي٘مّمد: يٕمٜمل

 اعمٝمؿ ًمٙمـ ُم٤ٌمذًة، صمدهي٤م ُمـ وًمده٤م همػم شمروع أن اًميوري ُمـ ًمٞمس :ايمشقخ

 روٕم٤مت مخس: يم٤مومٞم٦م احلٚمٞم٥م يمٛمٞم٦م شمٙمقن أن هق إٟمام ُمالطمٔمتف يٜمٌٖمل اًمذي

 مخس هب٤م قًمداًم إرو٤مع شمٙمرر ىمد إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر احلٚمٞم٥م يمٛمٞم٦م يم٤مٟم٧م وم٢مذا ُمِمٌٕم٤مت،

 .سمٖمػمه٤م أو سمقاؾمٓم٦م اإلرو٤مع يم٤من وًمق وًمده٤م اًمٖمالم هذا ص٤مر ُمِمٌٕم٤مت روٕم٤مت

 (11:34:38/أ51: اًمٜمقر رطمٚم٦م)



 356   يمت٤مب اًمرو٤مع   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 اإلرضاع أوالدهن إرضاع من األمفات زمعض سمػعؾه ما حتريم

 !أشمدائفن هنود فمعم حماهمظة ايمصـافمي

٤ٌَمِهكِم، ُأَُم٤مَُم٦مَ  َأيب قمـ»  إِذْ  َٟم٤مِئؿٌ  أن٤َم سَمْٞمٜم٤َم: "قُل َي٘مُ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رؾمقل ؾَمِٛمْٕم٧ُم : ىَم٤مَل  اًْم

ٌَْٕمل، وَم٠مظَمَذا َرضُمالِن، أت٤ميِن  ٌَالً  يِب  وَم٠متََٞم٤م سمَِْم  ذِم  يُمٜم٧ُْم  إَِذا طَمتَّك. اْصٕمد: وَمَ٘م٤مٓ َوقْمراً  ضَم

 
ِ
ء ٌَؾِ  ؾَمَقا ءُ  هَذا: ىَم٤مَل . إْصَقاُت؟ هِذهِ  َُم٤م: ؿَمِديٍد،وَمُ٘مْٚم٧ُم  سمَِّمْقٍت  أن٤َم وَم٢ِمَذا اجْلَ  أْهؾِ  قُمَقا

 ش.اًمٜم٤َّمرِ 

  أن٤َم وَم٢ِمَذا يِب  اْٟمَٓمَٚمَؼ  صُمؿَّ :»وومٞمف
ٍ
٤مء ًَ
ِ َـّ  َيٜمَْٝمُش  سمِٜم ؟ سَم٤مُل  َُم٤م: ىُمْٚم٧ُم . احْلَٞم٤َّمُت  صَمْدهَيُ

ِ
 ه١ُمٓء

 : ىِمٞمَؾ 
ِ
ـَ  اًماليِت  ه١ُمٓء َـّ  يٛمٜمَْٕم َـّ  َأْوَٓدُه ٤ٌَمهَنُ  .شَأْخ

 [:ُمٕمٚمً٘م٤م إًم٤ٌمين ىم٤مل]

 دهـأوٓ إرو٤مقمٝمـ ُمـ اًمزوضم٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف ُم٤م حتريؿ قمغم ىمقي شمٜمٌٞمف ومٞمف

 أو سم٤مًمٙم٤مومرات ُمٜمٝمـ شمِمًٌٝم٤م أثدائٝمـ، هنقد قمغم ُمٜمٝمـ حم٤مومٔم٦م اًمّمٜم٤مقمل، اإلرو٤مع

 .اًمٗم٤مؾم٘م٤مت

 (211/ 2) اًمٔمٛمآن ُمقارد صحٞمح)

 



احملتٌٍات سفوز





 359 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 3 ---------------------------------------------------- اخِلْٓم٦ٌَم

 7 --------------------------------------------- اًمره٤ٌمٟمٞم٦م قمـ اًمٜمٝمل

ضمقه وأُم٤مٟمتف ديٜمف قمـ شمروقن ُمـ أت٤ميمؿ إذا» :اًمنميػ اًمٜمٌقي احلدي٨م ُمٕمٜمك ُم٤م  7 -------- ..شوَمَزوِّ

 9 ---------------------------------- اعمرأة ُمـ ًمف يٜمٔمر أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز ُم٤م

 9 ---------------------------------- ظمٓمٌتٝم٤م ىمٌؾ اعمرأة إمم اًمٜمٔمر اؾمتح٤ٌمب

 31 -------------------- واًمٙمٗملم اًمقضمف ُمـ أيمثر إمم يٜمٔمر أن اُمرأة ظمٓم٦ٌم يريد عمـ جيقز

 35 -------------------------------- خمٓمقسمتف ُمـ يرى أن ًمٚمخ٤مـم٥م جيقز ُم٤مذا

 35 --------------------------------------------- ًمٚمٛمخٓمقسم٦م اًمٜمٔمر

 34 ------------------------------------------ اعمخٓمقسم٦م إمم اًمٜمٔمر طمد

 39 -------------------------- زواضمٝم٤م قمغم اًمٕمزم قمٜمد اًمٗمت٤مة رؤي٦م ذم اعمنموع اًم٘مدر

 28 --------------------------------- اًمتٚمٗمقن ذم اعمخٓمقسم٦م ُمع اًمٙمالم طمٙمؿ

 51 ------------------------------------- يقومَّؼ ٓ ًمٚمخٓم٦ٌم شم٘مدم يمٚمام رضمؾ

 52 --------------------------------- اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ ًمٌس اًمٜمٙم٤مح خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 54 --------------------------------- اًمٜم٤ًمء قمغم وٟمحقه اًمذه٥م ظم٤مشمؿ حتريؿ

 57 -------------------------------------------- اخلٓم٦ٌم ظم٤مشمؿ طمٙمؿ

 59 --------------------------------------اخلٓم٦ٌم؟ ذم اًمٙمت٤مسم٦م شمِمؽمط هؾ

 59 -------------------------- أظمٞمف؟ ظمٓم٦ٌم قمغم اخلٓم٦ٌم ذم اًمّمقرة هذه شمدظمؾ هؾ

 41 --------------------------------------- ًمٚمِخٓم٦ٌم اًمٗم٤محت٦م ىمراءة طمٙمؿ

 43 ------------------------------ ًمف؟ واًمده ظمٓم٦ٌم يرومض أن ًمِم٤مب جيقز هؾ

 42 ---------------------------- اخل٤مـم٥م ُمـ اًمٓمٚم٤ٌمت ُمـ اعمخٓمقسم٦م إيمث٤مر طمٙمؿ

 45 ------------------------------ اًمٕمٛمؾ؟ ُمـ خمٓمقسمتف يٛمٜمع أن ًمٚمخ٤مـم٥م هؾ

 47 ------------------------------------------ اًمزوج اظمتٞم٤مر ذم ٟمّم٤مئح

 49 --------------------------------------------------- اًمٙمٗم٤مءة

 33 ---------------------------------- اًمزواج ذم اًمًـ ُم٘م٤مرسم٦م ُمراقم٤مة يٜمٌٖمل

 33 ---------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٙمٗم٤مءة و٤مسمط

 33 ---------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمٜم٥ًم ذم اًمٙمٗم٤مءة اقمت٤ٌمر قمدم اًمراضمح

 32 -------------------------- اعمٜم٤مؾم٥م اًمزوج اظمتٞم٤مر طمقل ًمٚمٜم٤ًمء اًمِمٞمخ ٟمّمٞمح٦م

 37 ------------------------- ًمٚمّمالة اًم٘م٤مـمع زوضمٝم٤م ُمع اعمّمٚمٞم٦م اًمزوضم٦م شمٗمٕمؾ ُم٤مذا

 38 ---------------------------- اعمٚمتزُم٦م سم٤معمًٚمٛم٦م اعمٚمتزم همػم اعمًٚمؿ زواج طمٙمؿ

 39 -- !اًمزواج سمٕمد اًمّمالة قمغم حي٤مومظ أن سمنمط ٓسمٜمتف اعمًت٘مٞمؿ همػم اخل٤مـم٥م ي٘مٌؾ عمـ اًمِمٞمخ ٟمّمٞمح٦م



 341   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 أهنؿ ُمـ اًمزواج قمغم اعم٘مٌٚملم سمٕمض ي٘مقًمف ومٞمام اًمِمٞمخ ورأي واجلامقم٤مت، اجلٛمع يّمكم ٓ ممـ اًمزواج

 61 ----------------------------------- إومْمؾ إمم طمٞم٤مهتؿ ذيؽ ؾمٞمٖمػموا

 62 -------------------------- ُمٌتدع أنف هل٤م شمٌلم صمؿ اًمًٜم٦م قمغم أنف قمغم ؿم٤مسًم٤م شمزوضم٧م

 65 ------------------------------------ اًمزواج قمغم اًم٘م٤مدر همػم ًمٚمِم٤مب ٟمّم٤مئح

 63 --------------------------------- وم٤مًمّمقم وإٓ ًمٚمٛمًتٓمٞمع سم٤مًمزواج إُمر

 63 ------------ اًمِمٝمقة ًمٙمن اًمّمٞم٤مم وأمهٞم٦م آؾمتٛمٜم٤مء وطمرُم٦م  اًمٌٍم سمٖمض اًمِم٤ٌمب ٟمّمٞمح٦م

 63 --------------------------آؾمتٛمٜم٤مء وطمرُم٦م سم٤مًمّمٞم٤مم اًمِم٤ٌمب قمٜمد اًمِمٌؼ قمالج

 67 ------------------------------------------------ اًمزوم٤مف آداب

 69 ------------------------------ اإلؾمالم أبٜم٤مء ُمـ يمثػم دم٤مهٚمٝم٤م اًمزوم٤مف آداب

 69 ------------------------- اًمًٜم٦م سمٛمت٤مسمٕم٦م اًمزوضمٞم٦م طمٞم٤مشمف اومتتح عمـ اًمًٕم٤مدة رضم٤مء

 73 ---------------------------------------------- إقمراس أطمٙم٤مم

 75 ------------------------------ اًمٕمرس ذم اًمنمع خم٤مًمٗم٦م ُمـ آُمتٜم٤مع وضمقب

 75 ---------------------------------- اًمّمقر شمٕمٚمٞمؼ :إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 77 ----------------------------- سم٤مًمًج٤مد اجلدران ؾمؽم :إقمراس خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 79 ------------------------وهمػمه٤م احلقاضم٥م ٟمتػ  إقمراس ذم اًمٜم٤ًمء خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 81 ----------------------- وإـم٤مًمتٝم٤م إفمٗم٤مر شمدُمٞمؿ إقمراس ذم اًمٜم٤ًمء خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 83 ----------------------------- اًمٚمحك طمٚمؼ إقمراس ذم اًمرضم٤مل خم٤مًمٗم٤مت ُمـ

 85 -------------------------------- اًمٕمرس ذم سم٤مًمدف واًميب اًمٖمٜم٤مء طمٙمؿ

 83 ------------------------------------ اعم٤ًمضمد ذم إقمراس إىم٤مُم٦م طمٙمؿ

 83 --------- اًمزوم٦م وطمٙمؿ اًمٜم٤ًمء، ُمـ مجع وقمٜمده٤م زوضمتف قمٜمد اًمٕمرس أثٜم٤مء اًمزوج دظمقل طمٙمؿ

 86 ---------------------------------------------- اًمزهم٤مريد طمٙمؿ

 87 -------------------------------------- ًمألبٞمض اًمٕمروس ًمٌس طمٙمؿ

 87 -------------------------------- ُمٜمٙمرات ومٞمٝم٤م اًمتل إومراح طمْمقر طمٙمؿ

 88 ------------------------------- إقمراس ذم دمري اًمتل اعم٤ًمسم٘م٤مت طمٙمؿ ُم٤م

 89 ------------------------------------- إقمراس ذم اعمقاقمظ إًم٘م٤مء طمٙمؿ

 89 ------------------------------ اًمٜمٙم٤مح إقمالن أضمؾ ُمـ اًم٘مرآن ىمراءة طمٙمؿ ُم٤م

 89 ------------------------------ اًمرضم٤مل سملم اًمٜمٙم٤مح ذم سم٤مًمدف اًميب طمٙمؿ

 91 ------------------------------------- اًمنمع ذم اعمتٌٕم٦م اًمزواج ُمراؾمؿ

 95 --------------------------------------------------- اًمقًمٞمٛم٦م

 93 ---------------------------------------------- اًمقًمٞمٛم٦م وضمقب

 93 ---------------------------------------------- اًمقًمٞمٛم٦م ذم اًمًٜم٦م



 343 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 97 ------------------------------------------ حلؿ سمٖمػم اًمقًمٞمٛم٦م ضمقاز

 97 ------------------------------------ اًمقًمٞمٛم٦م ذم سمامهلؿ إهمٜمٞم٤مء ُمِم٤مريم٦م

 98 ------------------------------------ سم٤مًمدقمقة إهمٜمٞم٤مء ختّمٞمص حتريؿ

 98 --------------------- إهمٜمٞم٤مء إٓ هل٤م يدقمك ٓ اًمتل اًمقًمٞمٛم٦م ًمدقمقة آؾمتج٤مسم٦م طمٙمؿ

 98 ------------------------------------------ اًمدقمقة إضم٤مسم٦م وضمقب

 99 --------------------------------------- اًمقًمٞمٛم٦م دقمقة إضم٤مسم٦م وضمقب

 99 ------------------------------------------ ص٤مئام يم٤من وًمق اإلضم٤مسم٦م

 99 ---------------------------------------- اًمداقمل أضمؾ ُمـ اإلومٓم٤مر

 311 ---------------------------------------- اًمٜمٗمؾ يقم ىمْم٤مء جي٥م ٓ

 313 --------------------------------- ُمٕمّمٞم٦م ومٞمٝم٤م اًمتل اًمدقمقة طمْمقر شمرك

 315 ------------------------------ سمدع قمغم اعمِمتٛمٚم٦م اًمقًمٞمٛم٦م طمْمقر جيقز هؾ

 315 ------------------------------------- اًمدقمقة طمي عمـ يًتح٥م ُم٤م

 316 ------------------------------------- اجل٤مهٚمٞم٦م هتٜمئ٦م واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء

 316 ----------------------------- واًمٌٜملم سم٤مًمروم٤مء :طمديث٤م ًمٚمٛمتزوج ىمقهلؿ طمٙمؿ

 319 ----------------------------------- اًمرضم٤مل ظمدُم٦م قمغم اًمٕمروس ىمٞم٤مم

 333 ----------------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح قم٘مد

 335 --------------------------------- اًمٕمرسمٞم٦م اًمٚمٖم٦م سمٖمػم اًمزواج قم٘مد طمٙمؿ

 335 ---------------------------------------------- اح٠مذون ُمٝمٜم٦م

 334 -------------------------- اًمزوضملم ىمران قم٘مد سمٕمد اًمٗم٤محت٦م ؾمقرة ىمراءة طمٙمؿ

 334 ------------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم  اًمنمط

 333 --------------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمقزم

 337 ---------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمقزم اؿمؽماط

 321 ---------------------------------------- وزم سمدون اًمٜمٙم٤مح طمٙمؿ

 323 --------------------------------- وزم سمدون ًمٜمٗمًٝم٤م اعمرأة شمزوي٩م طمٙمؿ

 323 --------------------------------------- يّمكم ٓ اعمرأة وزم يم٤من إذا

 شمزوج أن هل٤م ومٝمؾ هل٤م، شم٘مدم ممـ زواضمٝم٤م رومْمقا  وىمد أظمقان إٓ هل٤م وزم وٓ اًمٙمٗمر سمالد ذم ُم٘مٞمٛم٦م اُمرأة

 322 ------------------------------------------------- ٟمٗمًٝم٤م؟

 324 -------- ٟمٗمًٝم٤م؟ شمزوج أن هل٤م هؾ ُمٕمْمؾ، ووًمٞمٝم٤م اهلل ذع شم٘مٞمؿ ٓ دوًم٦م ذم شمٕمٞمش اًمتل اعمرأة

 324 ------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمقزم إذن اؿمؽماط قمدم ذم احلٜمٗمٞم٦م قمغم اًمرد

 329 -------------------------------------------------- اعمٝمقر

 353 ----------------------- ًمٜمٗمًف اح٤مل ُمـ ؿمئ اؿمؽماط اًمزوضم٦م أُمر ًمقزم يٜمٌٖمل ٓ



 342   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 353 ------------------------------ سم٤مًمزوضم٦م؟ اخلٚمقة سمٛمجرد اًمّمداق جي٥م هؾ

 352 - اعمٝمقر ذم اعمٖم٤مٓة وطمرُم٦م اًمٜمٙم٤مح، ُمـ اًمٖم٤مي٦م قمغم احلدي٨م شمٜم٤موًم٧م اًمٜمٙم٤مح يدي سملم ًمٚمِمٞمخ ظمٓم٦ٌم]

 357 ----------------------------------------- اعمٝمقر ذم اعمٖم٤مٓة طمٙمؿ

 341 ------------- اًمزوضم٦م سمتٛمٚمؽ طمالًٓ  يّمػم هؾ طمرام ُمّمدر ُمـ ُم٤مًٓ  ًمزوضمتف أصدق إذا

 342 ------ ًمٚمزوضم٦م؟ اعمٝمر حيدد اًمذي هق اًمرضمؾ أن قمغم اًمتٓمٌٞم٘مٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٜم٦م ذم دًمٞمؾ هٜم٤مك هؾ

 345 ---------------------------------------------- اعم١مضمؾ اعمٝمر

 343 --------------------------------------------إنٙمح٦م هذه طمٙمؿ

 347 ----------------- ومٞمٝم٤م قم٤ٌمس اسمـ قمـ ٟم٘مؾ ُم٤م وسمٞم٤من اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم إمم اعمتٕم٦م زواج طمرُم٦م

 331 -------------------------------------------- اعمتٕم٦م ٟمٙم٤مح حتريؿ

 331 ----------------------------------------------- اعمتٕم٦م حتريؿ

 333 -------------------------------------------- اعمتٕم٦م زواج طمٙمؿ

 ذم اًمٌ٘م٤مء هل٤م جيقز ومٝمؾ ٕبٜم٤مئٝم٤م ُمّمٚمح٦م ومٞمف اًمٙم٤مومر زوضمٝم٤م قمّمٛم٦م ذم سم٘م٤مءه٤م أن ورأت اعمرأة أؾمٚمٛم٧م إذا

 334 ------------------------------------------------- قمّمٛمتف

 333 ------------------------------ أظمر سم٠مظم٧م اًمرضمٚملم ُمـ يمؾ   شمزوج طمٙمؿ

 333 --------------------------------- اًمرو٤مع ُمـ إظمتلم سملم اجلٛمع طمٙمؿ

شاحلرام همٚم٥م إٓ واحلرام احلالل اضمتٛمع ُم٤م» طمدي٨م وٕمػ سمٞم٤من ُمع اًمزٟمك ُمـ اسمٜمتف اًمرضمؾ زواج طمرُم٦م

 ------------------------------------------------------ 336 

ٟمٞم٦م سم٤مًمزاين اًمزواج طمرُم٦م  337 -------------------------------------- واًمزا

ٟمٞم٦م ٟمٙم٤مح  337 ----------------------------------------- واًمٕمٙمس اًمزا

 337 ----------------------------------------------- :اإلُم٤مم ىم٤مل

 338 ----------------------------------- اًمزٟم٤م ُمـ سم٤مسمٜمتف اًمرضمؾ زواج طمٙمؿ

 338 -------------- سمف اًمقًمد ويٚمحؼ يتزوضمٝم٤م أن ًمف جيقز ومٝمؾ محٚمٝم٤م شمٌلم صمؿ سم٤مُمرأة زٟمك رضمؾ

 339 ------------------ اًمزٟم٤م؟ ُمـ اسمٜمتف يتزوج أن اًمنمقمل سم٤مًمٜمٙم٤مح اًمرضمؾ ٓسمـ جيقز هؾ

 361 ------------------------------- اًمزٟم٤م ُمـ اسمٜمتف اًمرضمؾ يتزوج أن يّمح هؾ

 361 ---------------------------------- اًمثالصم٦م ذ اًمزٟم٤م وًمد :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 363 --------------------------------- زٟم٤م وًمد اجلٜم٦م يدظمؾ ٓ :طمدي٨م ُمٕمٜمك

 362 -------------------------------------- اًمٙمت٤مسمٞم٤مت ُمـ اًمزواج طمٙمؿ

ٟمٞم٦م ُمـ اعمًٚمؿ زواج  363 --------------------------------------- اًمٜمٍما

ٟمٞم٤من زوضم٤من  366 ----------------------- زواضمٝمام؟ قم٘مد شمٖمٞمػم قمٚمٞمٝمام ومٝمؾ أؾمٚمام ٟمٍما

 366 ------------------------------------ ؾمٞمده إذن سمٖمػم اًمٕمٌد زواج طمٙمؿ

 366 ------------------------------- اًم٘مراسم٦م ٟمٙم٤مح قمـ اًمٜمٝمل ذم ضم٤مء ُم٤م وٕمػ



 345 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 367 ----------- أجْم٤ًم؟ اًمرضمؾ وًمد إمم اًمتحريؿ يتٕمدى ومٝمؾ إُمٝم٤مت، حيرم اًمٌٜم٤مت قمغم اًمٕم٘مد

 367 ------------------------------------ ؟ي٘مع هؾ اًمتٛمثٞمؾ ذم اًم٘مران قم٘مد

 368 -------------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اعمزاح

 369 ----------------------- هب٤م؟ زواضمف جيقز هؾ اًمرضمؾ طمجر ذم اًمرسمٞم٦ٌم شُمربَّ  مل إذا

سمقا ) :طمدي٨م صح٦م ُم٤م  371 -- إب٤مقمد؟ زواج قمغم حتض صحٞمح٦م أطم٤مدي٨م وردت وهؾ ،(اًمٜمٙم٤مح همرِّ

 373 -------------------------------------------- اًمن زواج طمٙمؿ

 372 ------------------------------------- اًمزواج قمغم اعمرأة إضم٤ٌمر طمٙمؿ

 375 ----------------------------------------- اعمّمٚمح٦م زواج طمٙمؿ

 373 -------------------------- اًمتقسم٦م أراد صمؿ زوضمتف ًمٞمًؽمضمع سمٛمحٚمِّؾ ضم٤مء رضمؾ

 376 ------ ُمٜمٝم٤م؟ اًمزواج قمٜمد رأهي٤م ي٠مظمذ وهؾ قمنمة، اًمث٤مًمث٦م ذم اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٌٜم٧م ُمـ اًمزواج طمٙمؿ ُم٤م

ج أن أرادت أوٓد ًمف وص٤مر يَمؼم وقمٜمدُم٤م ـمٗمؾ، وهق أظم٤مه٤م أروٕم٧م اُمرأة  سمٜم٤مت إطمدى ُمـ اسمٜمٝم٤م شُمَزوِّ

 377 ---------------------------------------- ضم٤مئز؟ هذا ومٝمؾ أظمٞمٝم٤م،

 377 ---------------------------------------- سمٜمتٝم٤م ُمـ إم ظم٤مل زواج

 379 ----------------------------------------- واعمٕم٤مذة اجلامع آداب

 383 --------------------------- هب٤م اًمٌٜم٤مء قمٜمد اًمزوضم٦م ُمالـمٗم٦م :اًمزوم٤مف آداب ُمـ

 383 --------------------- هل٤م واًمدقم٤مء اًمزوضم٦م رأس قمغم اًمٞمد ووع :اًمزوم٤مف آداب ُمـ

 382 --------------------------------- ُمٕم٤م اًمزوضملم صالة اًمزوم٤مف آداب ُمـ

 385 ------------------------------------ أهٚمف جي٤مُمع طملم اًمرضمؾ ي٘مقل ُم٤م

 385 ----------------------------------------- أهٚمف اًمرضمؾ ي٠ميت يمٞمػ

 384 ----------------------------------------------- اًمدسمر حتريؿ

 386 ----------------------------------------- اجلامقملم سملم اًمقوقء

 386 ----------------------------- اًمقوقء قمغم وأومْمٚمٞمتف اجلامقملم سملم اًمٖمًؾ

 386 ------------------------------------ ُمًٕم٤م اًمزوضملم اهمت٤ًمل ُمنموقمٞم٦م

 388 ---------------------------------------- اًمٜمقم ىمٌؾ اجلٜم٥م شمقو١م

 389 ------------------------------------- اًمٜمقم ىمٌؾ اجلٜم٥م شمقو١م طمٙمؿ

 389 --------------------------------------- اًمقوقء سمدل اجلٜم٥م شمٞمٛمؿ

 391 -------------------------------------- أومْمؾ اًمٜمقم ىمٌؾ آهمت٤ًمل

 391 ------------------------------------------ احل٤مئض إشمٞم٤من حتريؿ

 393 ---------------------------------------- طم٤مئْم٤مً  ضم٤مُمع ُمـ يمٗم٤مرة

 392 ----------------------------------------- احل٤مئض ُمـ ًمف حيؾ ُم٤م

 392 ---------------------------------- ـمٝمرت إذا احل٤مئض إشمٞم٤من جيقز ُمتك



 344   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 394 ----------------------------------------------- اًمٕمزل ضمقاز

 393 -------------------------------------------- اًمٕمزل شمرك إومم

 396 ----------------- ذقمل همػم سمٛم٘مّمد ي٘مؽمن مل إذا ومٞمام هق إٟمام اًمٕمزل ذم سمٙمراه٦م احلٙمؿ

 397 ----------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم اًمزوضملم ٟمٞم٦م

 398 -------------------------------------- سمٜم٤مئف صٌٞمح٦م اًمزوج يٗمٕمؾ ُم٤م

 398 -------------------------------------- اًمدار ذم احلامم اخت٤مذ وضمقب

ر ٟمنم حتريؿ  399 -------------------------------------- آؾمتٛمت٤مع أها

 399 ---------------------- !ٟمٗمًف قمغم خيِمك وهق زوضمٝم٤م ُمـ اجلامع ـمٚم٥م شمٙمثر إُمرأة

 211 -------------------------------------- دسمره٤م ذم اُمرأتف أتك ُمـ طمٙمؿ

 213 ------------------------------------- أدسم٤مرهـ ذم اًمٜم٤ًمء إشمٞم٤من حتريؿ

 213 --------------------------------------- دسمره٤م ذم اعمرأة إشمٞم٤من طمرُم٦م

 212 --------------- وشمٕم٤ممم ؾمٌح٤مٟمف اهلل اؾمؿ يذيمر أن زوضمتف، جي٤مُمع وهق اإلٟم٤ًمن ٟمز إذا

 212 -------------------------- يمٗم٤مرة؟ قمٚمٞمف هؾ احلٞمض طم٤مًم٦م ذم اُمرأتف ضم٤مُمع ُمـ

 215 ---------------------------------------- احلٞمض أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ

 215 ---------------------------------------- احلٞمض أثٜم٤مء اجلامع طمٙمؿ

 215 --------------------- احلٙمؿ ذم وهمػمه اعمتٕمٛمد سملم واًمتٗمريؼ طم٤مئْم٤مً  أتك ُمـ طمٙمؿ

 216 ----------------------------------- طمٞمْمٝم٤م طم٤مل اُمرأتف أتك ُمـ طمٙمؿ

 231 ---------------- ًمزوضمتف؟ اًمّم٤مئؿ ُم٤ٌمذة شمٕمٜمل وُم٤مذا ًمزوضمتف اًمّم٤مئؿ شم٘مٌٞمؾ طمٙمؿ ُم٤م

 232 ----------------------------------------- ًمٞمالً  أهٚمف اعم٤ًمومر ـمرق

 234 --------------------- ًمٞمالً  اًمًٗمر ُمـ رضمع إذا زوضمتف اًمرضمؾ ي٤ٌمهم٧م أٓ اًمًٜم٦م ُمـ

 234 ------------------------------- واًمٕمٙمس زوضمتف ًمٗمرج اًمرضمؾ ٟمٔمر ضمقاز

 233 ------------------------------------ زوضمتف ًمٕمقرة اًمرضمؾ ٟمٔمر ضمقاز

 236 ------------------------------- واًمٕمٙمس زوضمتف ومرج اًمرضمؾ شم٘مٌٞمؾ طمٙمؿ

 236 ---------------------------------------- ومٛمٝم٤م ذم اعمرأة إشمٞم٤من طمٙمؿ

 237 ----------------------------------------- اعمرأة ومرج شم٘مٌٞمؾ طمٙمؿ

 237 ---------------------------------- زوضمتف ًمٌـ ُمـ اًمزوج رو٤مقم٦م طمٙمؿ

ٜم٦م ذم هؾ ًُّ  237 ------------------------------ اعمرأة مج٤مع ُمرات ًمٕمدد حتديد اًم

 238 -------------------- إطمداهـ عمرض اًمٗمراش ذم اًمزوضم٤مت سملم اعم٤ًمواة قمدم طمٙمؿ

 239 ---------------------- !يٛمٞمٜمٝم٤م؟ ُمٚمؽ ُمـ أنف قمغم ؾمٞمدشمف يٓم٠م أن ًمٚمخ٤مدم ينمع هؾ

 239 ------------------------------ واطمدة ًمٞمٚم٦م ذم اًمزوضم٤مت مجٞمع قمغم اًمٓمقاف

 223 ----------------------- مجٞمًٕم٤م يٓم١موه٤م صمؿ ضم٤مري٦م، ذاء ذم واطمد ُـم أيمثر يِمؽمك أن جيقز هؾ



 343 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 225 -------------------------------------------- اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح

 223 ----------------------------------- اخل٤مرضمل اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح طمٙمؿ

 223 ----------------------------------- اخل٤مرضمل اًمّمٜم٤مقمل اًمتٚم٘مٞمح طمٙمؿ

 227 --------------------------------------------- آؾمتٛمٜم٤مء طمٙمؿ

 229 --------------------- ُمٚمٕمقن اًمٞمد ٟم٤ميمح :طمدي٨م وٕمػ سمٞم٤من ُمع آؾمتٛمٜم٤مء طمرُم٦م

 229 ------------------------------------------ اًمني٦م؟ اًمٕم٤مدة طمٙمؿ

 253 ------------------------------------- اإلؾمالم؟ ذم  آؾمتٛمٜم٤مء طمٙمؿ

 255 -------------------------------------------  واإلٟمج٤مب اًمقٓدة

 253 -------------------------------------------------- اًمٕمزل

 256 ----------------------------------------- اًمقٓدة سمٕمدم اسمتكم ُمـ

 258 ----------------------------------- احلٛمؾ ُمٜمع طمٌقب اؾمتٕمامل طمٙمؿ

 259 --------------------- إوٓد سملم ُمِم٤ميمؾ حتدث ًمئال اًمث٤مٟمٞم٦م اًمزوضم٦م قم٘مؿ اؿمؽماط

 259 ------------------------------------ اإلٟمج٤مب يريد ٓ اًمزوج يم٤من إذا

 243 ---------------------------------------- اًمزوضمٞم٦م اًمٕمنمة ذم ُم٤ًمئؾ

 245 ------------------------------------- ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب

 245 ------------------------------------- ًمزوضمٝم٤م اعمرأة ظمدُم٦م وضمقب

 246 ---------------------------------- اًمٕملم احلقر ودقم٤مء اعم١مذي٦م اًمزوضم٦م

 246 ------------------------------------ اًمزوضم٦م قمنمة إطم٤ًمن وضمقب

 249 ------------------------------------------- اًمزوضملم إمم وص٤مي٤م

 233 ------------------------------------------ اهلل سمٓم٤مقم٦م اًمتٜم٤مصح

 233 ------------------------------------------- سم٤مًمٓم٤مقم٤مت آًمتزام

 232 ------------------------------------- اًمزوضم٦م إمم اإلطم٤ًمن وضمقب

 235 ----------------------------------- اًمزوضم٦م قمغم اعم٤ٌمح اًمٙمذب طمدود

 235 ----------------------- زوضمٝم٤م إذن سمدون اخل٤مص سمامهل٤م اًمتٍمف ًمٚمٛمرأة جيقز ٓ

 234 -------------- اعمحرم ذم اخل٤مص ُم٤مهل٤م ُمـ اإلٟمٗم٤مق ذم ًمزوضمٝم٤م اًمزوضم٦م ـم٤مقم٦م قمدم طمٙمؿ

 234 --------------------- ُمٗم٤مرىمتف؟ ـمٚم٥م هل٤م حيؼ ومٝمؾ قمٜملم زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م اُمرأة

 233 ---------------------------------------------- اًمزوج ـم٤مقم٦م

 236 -------------------------------- ًمٚمٓمٌٞم٥م اًمذه٤مب ُمـ اًمزوضم٦م ُمٜمع طمٙمؿ

 237 --------------------------- ًمٚمتدريس سم٤مخلروج ًمزوضمتف اًمرضمؾ ؾمامح طمٙمؿ

 261 ------------------- سمذًمؽ أُمره٤م إن اًمًٜم٦م شمٓمٌٞمؼ ذم زوضمٝم٤م شمٓمٞمع أن اعمرأة قمغم هؾ

 263 -------------------------------------- ًمٚمزوج اعم٤ٌمح اًمتزيُّـ طمدود



 346   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 262 ------------------------------------- ًمٚمزوج َرطِمؿ اًمزوضم٦م أهؾ هؾ

 265 ------------------------- زوضمتف ُمع واًمدشمف ظمالوم٤مت ُمع اًمزوج يتٕم٤مُمؾ يمٞمػ

 263 ------------- اًمٌٞم٧م قمـ همٞم٤مسمف أو ؾمٗمره طم٤مل ذم اًمتٓمقع صٞم٤مم ُمـ زوضمتف ُمٜمع ًمٚمرضمؾ هؾ

 267 ---------------------------------------------- اًمزوضم٤مت شمٕمدد

 269 ------------------ اًمٜمٙم٤مح ذم أرسمع قمـ اًمزي٤مدة حتريؿ ذم اًمث٘مٗمل همٞمالن طمدي٨م طمجٞم٦م

 269 --------------------- اًمٜمٙم٤مح ذم أرسمع قمغم اًمزي٤مدة طمرُم٦م قمغم اًمّمح٤مسم٦م إمج٤مع صمٌقت

 271 ------------------- اعم٤ًمواة يٚمزم ومال ومٞمٝم٤م شمٙمٚمٞمػ ٓ اًمزوضم٤مت إلطمدى اًم٘مٚم٥م حم٦ٌم

 273 ------------------------------------ اًمزوضم٤مت شمٕمدد ُمنموقمٞم٦م طمقل ؿمٝم٤مت

 274 ----------------------------------- اًمزوضمٞم٦م اخلالوم٤مت طمقل ٟمّمٞمح٦م

 279 ----------------------------------- إصؾ؟ هق اًمزوضم٤مت شمٕمدد هؾ

 283 ------------------------------------- اًمزوضم٤مت شمٕمدد ذم اًمِمٞمخ رأي

 293 ---------------------------------- اعمتٕم٦م سمٖمرض اًمزوضم٤مت شمٕمدد طمٙمؿ

 292 --------------------------------------- اًمزوضم٤مت شمٕمدد ذم اًمنمط

 294 -------------------------------------- اًمزوضم٤مت شمٕمدد طمقل يمٚمٛم٦م

 298 ---------- سمذًمؽ؟ سمٞمٜمٝمـ واًمٕمدل واطمدة ُمـ سم٠ميمثر اًمزواج قمغم اعم٘متدريـ اًمِمٞمخ يٜمّمح هؾ

 299 ------------------------- إومم؟ يًتِمػم أن سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م اًمزواج أراد ُمـ يٚمزم هؾ

 518 --------------------------- ًمٚمٜم٤ًمء؟ ومام اًمٕملم احلقر اجلٜم٦م ذم ًمٚمرضم٤مل يم٤من إذا

 531 ------------------------------------------ اًمزوضم٤مت شمٕمدد طمقل

 532 ------------------------------ دظمٚمٝم٤م؟ يٙمقن ومٚمٛمـ قم٤مُمٚم٦م اعمرأة يم٤مٟم٧م إذا

 535 ------------ ـمٕم٤مُمف؟ وأيمؾ ُمٜمف اًمزواج ًمٜم٤م جيٞمز اًمذي ديٜمف قمغم اًمٙمت٤ميب ًمٌ٘م٤مء اًمْم٤مسمط هق ُم٤م

 534 --------------- اًمٕم٘مد؟ ذم ي١مصمر هذا هؾ ُيٙمت٥م مل ًمٙمٜمف اًمنموط سمٙمؾ اًمٜمٙم٤مح قم٘مد شمؿ إذا

 536 ------------------------ إم وراطم٦م إوٓد شمرسمٞم٦م أضمؾ ُمـ اًمٜمًؾ شمٜمٔمٞمؿ طمٙمؿ

 539 --------------------------------------- صم٤مٟمٞم٦م ًمزوضم٦م اًمقاًمدة رومض

 521 --------- هل٤م دقمقة سمٓم٤مئؼ وشمقزيع إومراح ص٤مٓت ذم إقمراس إىم٤مُم٦م سم٤مب ذم اًمِمٞمخ ٟمّمٞمح٦م

 522 ------------------------- اًمّمقرة هذه قمغم ووم٤مشمف سمٕمد زوضمٝم٤م شمؼم أن ًمٚمٛمرأة هؾ

 525 ----------- اًمزوضم٤مت سملم اًمٕمدل طمقل ويمٚمٛم٦م !!وؾم٤مدؾم٦م؟ ظم٤مُم٦ًم يتزوج أن ًمٚمرضمؾ هؾ

 551 ----------------------------------- واطمد آن ذم اصمٜمتلم قمغم اًمٕم٘مد طمٙمؿ

 551 ------------------------ يٓمٞمٕمٝمام؟ ومٝمؾ سم٤مًمث٤مٟمٞم٦م آسمـ زواج اًمقاًمدان قم٤مرض إذا

 554 ------------------------------ إرسمع؟ اًمزوضم٤مت سملم اًم٘مًٛم٦م شمٙمقن يمٞمػ

 557 ------------------------------------- اًمٜمٙم٤مح أبقاب ذم ُمتٗمرىم٦م ُم٤ًمئؾ

 559 ---------------------------------- ُمٙمروه؟ هق هؾ اًمٕمٞمديـ سملم اًمزواج



 347 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 559 -------------------------- واضم٦ٌم؟ هل هؾ اًمزواج ُم٠ًمخ٦م ذم اًمقاًمد اؾمتِم٤مرة

 541 ----------------------------- اجلامقم٦م؟ صالة شمرك ذم رظمّم٦م ًمٚمٕمريس هؾ

 543 ---------------- يمثػم اعمٝمر أن ُمع آظمر اسمـ ًمتزوي٩م أبٜم٤مئف أطمد ُم٤مل أظمذ ًمألب حيؼ هؾ

 542 ------------------------------ زوضمٝم٤م إذن سمٖمػم سمامهل٤م اعمرأة شمٍمف طمٙمؿ

 543 ------------------------------------ شُِٓمسٍ  يدَ  شَمُردُّ  ٓ» يمٚمٛم٦م شمٗمًػم

 543 ----------------- إبٜم٤مء سم٘مٞم٦م يزوج أن قمٚمٞمف جي٥م ومٝمؾ ُم٤مًمف، ُمـ ًمف اسمٜم٤مً  رضمٌؾ  زوج إذا

 546 -------------------------- ضمؼما  اإلٟم٤ًمن قمغم اعم٘مدرة إُمقر ُمـ اًمزواج هؾ

 548 --------------- اًمٓم٤مىم٦م ىمدر يؼمه٤م أنف ُمع أُمقاًمف ُمـ سمٛمزيد وشمٓم٤مًمٌف اسمٜمٝم٤م قمـ شمرى ٓ أم

 549 -------------------------------------- !اًمديـ؟ ٟم٤مىمص اًمٕم٤مزب هؾ

؟ٓ أم شمٓمٞمٕمف هؾ وهيدده٤م، اًمٗمالين، سم٤مٓؾمؿ اسمٜمٝم٤م شمًٛمك أن ُيـخؼمه٤م رضمؾ ي٠متٞمٝم٤م اًمٜمقم ؾم٤مقم٦م ذم اُمرأة

 ----------------------------------------------------- 532 

 535 --------------------------- أُمره٤م وزم طمْمقر ذم اعمخٓمقسم٦م ُمع اًمٙمالم طمٙمؿ

 534 ----------------------------- (اًمٜمٙم٤مح قم٘مدة سمٞمده اًمذي) :شمٕم٤ممم سم٘مقًمف اعمراد

 533 ---------------------------------------------- اعمقًمقد أطمٙم٤مم

 537 ---------- وم٘مط؟ ًمٚمذيمر ظم٤مص احلٚمؼ أم يم٤مًمذيمر اًم٤ًمسمٕم٦م ذم إُم٦م ؿمٕمر طمٚمؼ اًمًٜم٦م ُمـ هؾ

 537 --------------------------------- اًمقٓدة؟ قمٜمد اجل٤مري٦م رأس حيٚمؼ هؾ

 538 ---------------- ري٘مف؟ سمريم٦م رضم٤مء وحيٜمٙمف اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اعمقًمقد اًمٓمٗمؾ يذه٥م هؾ

 538 -------------------------- اًمًالم؟ قمٚمٞمف سم٤مًمٜمٌل ظم٤مص هق هؾ اعمقًمقد حتٜمٞمؽ

 538 ---------------------------- إذى قمٜمف أُمٞمٓمقا  :اعمقًمقد ذم ملسو هيلع هللا ىلص ىمقًمف ُمٕمٜمك

 539 --------------------------------- اعمقًمقد؟ وٓدة ُمـ إؾمٌقع يٌدأ ُمتك

 539 ------------------------------ اًمٓمٗمؾ؟ ُمقًمد ُمـ أؾمٌقع طم٤ًمب يٌدأ ُمتك

 561 ---------------------- هب٤م؟ اًمتٍمف ًمقاًمديف حيؼ هؾ ًمٚمٛمقًمقد هُتدى اًمتل اهلداي٤م

 563 --------------------------------------------------- اًمٜمٗم٘م٦م

 565 --------------------- اًمدوًم٦م ىمٌؾ ُمـ سمدومٕمٝم٤م اًمزوج قمـ ًمٚمزوضم٦م اًمٜمٗم٘م٦م شمً٘مط هؾ

 564 ----------------------------------------------- اًمٜم٤مؿمز ٟمٗم٘م٦م

 563 ---------------------------------------------- اًمٓمالق يمت٤مب

 567 ------------------------------------- اًمٓمالق حتريؿ دقمقى قمغم اًمرد

 569 ------------------------------ ًمٚميورة إٓ اًمٓمالق حتريؿ دقمقة قمغم اًمرد

 569 --------------------------------- اًمٓمالق سمتحريؿ يٍمح ُمـ قمغم اًمرد

 573 ------------------------------------------- اًمٓمالق سمٜمٞم٦م اًمزواج

 575 --------------------------------- اعمًٚمٛم٦م همػم ُمـ اًمٓمالق سمٜمٞم٦م اًمزواج



 348   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 576 -------------------------------- واحل٤مضم٦م ًمٚميورة اًمٓمالق سمٜمٞم٦م اًمزواج

 583 -------------------------------------------- اًمٓمالق ذم اإلؿمٝم٤مد

 585 ---------------------------------- اًمٓمالق صح٦م ذم ذط اإلؿمٝم٤مد هؾ

 584 ------------------------------------------ اًمٓمالق قمغم اإلؿمٝم٤مد

 584 ------------------------------------------ اًمٓمالق قمغم اإلؿمٝم٤مد

 584 ------------------------------------------ ؿمٝمقد سمدون اًمٓمالق

 583 ---------------------------------------- ؿمٝمقد سمٖمػم اًمٓمالق طمٙمؿ

 587 ------------------------------------------- اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 589 ------------------------------------------- صمالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 591 ------------ اعمرأة قمغم اًمدظمقل ىمٌؾ سمام واطمدة اًمثالث اًمٓمٚم٘م٤مت اطمت٤ًمب شم٘مٞمٞمد قمغم اًمرد

 595 ------------------------- صمالصم٤ًم :صمالصم٤ًم سمٚمٗمظ اًمٓمالق إي٘م٤مع ذم سيح صحٞمح طمدي٨م يقضمدٓ 

 595 ------------------------------ ُمٜمف اضمتٝم٤مًدا صمالصم٤مً  اًمثالصم٦م اًمٓمٚم٘م٤مت قمٛمر ٟمٗمذ

 594 ------- اًمٜمٌقي اًمٕمٝمد ذم يم٤من قمام سم٤مًمثالث اًمٓمالق طمٙمؿ قمٜمف اهلل ريض قمٛمر يٖمػم يمٞمػ ىمٞمؾ ًمق

 598 ------------------------- ث؟اًمثال اًمٓمٚم٘م٤مت إي٘م٤مع ذم ومتقاه قمـ قمٛمر رضمع هؾ

 599 ------------------------------------------ اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 413 --------------------------------- واطمد جمٚمس ذم اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 415 ------------------------------ واطمد جمٚمس ذم اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق طمٙمؿ

 414 ------------------------- صمالصًم٤م أم واطمًدا ـمالىم٤مً  ي٘مع هؾ اًمثالث سمٚمٗمظ اًمٓمالق

 417 ---------------------------------------------- اًمٌدقمل اًمٓمالق

 419 ---------------------------------------- ي٘مع اًمٌدقمل اًمٓمالق هؾ

 419 ----------------------------------------- طم٤مئْم٤م اُمرأتف ـمٚمؼ ُمـ

 433 ---------------------------------------- واًمًٙمران اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق

 435 ------------------------------------- إهمالق ذم ـمالق ٓ طمدي٨م وم٘مف

 434 ------------------------------------------ اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق طمٙمؿ

 436 ------------------------------------------ اًمٖمْم٤ٌمن ـمالق طمٙمؿ

 436 --------------------------------اًمت٠مدي٥م سم٘مّمد اًمٖمْم٥م طم٤مًم٦م ذم اًمٓمالق

 439 --------------------------------------------- اًمًٙمران ـمالق

 421 ------------------------------------------- اًمٓمالق ذم اإلؿمٝم٤مد

 423 --------------------------------------------- اًمٓمالق ذوط

 424 ------------------ ـمٚم٘م٦م؟ أول ُمـ ومٞمٝم٤م رضمٕم٦م ٓ ـمٚم٘م٦م زوضمتف شمٓمٚمٞمؼ ًمٚمرضمؾ حيؼ هؾ

 427 ----------------------------------------------- اًمٓمالق يٛملم



 349 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 429 --------------- اًمٓمالق؟ طمٙمؿ ًمف يٙمقن وُمتك اًمٞمٛملم طمٙمؿ اًمٓمالق ًمٞمٛملم يٙمقن ُمتك

 453 ---------------------------- ُمٕملم ومٕمؾ أو سمقصػ اعمٕمٚمؼ سم٤مًمٓمالق احلٚمػ

 452 -------------------------------------------- سم٤مًمٓمالق احلٚمػ

 452 ------------------------------ ؿمئ ومٕمؾ ُمـ اعمٜمع سمف أريد إذا اًمٓمالق يٛملم

 454 ----------------------------------- ـمالىم٤مً  يٕمتؼم هؾ سم٤مًمٓمالق احلٚمػ

 456 ------------------------- جم٤مُمٕمتٝم٤م أراد صمؿ اُمرأتف جي٤مُمع أٓ سم٤مًمٓمالق طمٚمػ ُمـ

 457 ---------------------------------------------- اًمٓمالق شمٕمٚمٞمؼ

 459 --------------------------- ـم٤مًمؼ وم٠من٧م يمذا ومٕمٚم٧م إن :ُٓمرأتف اًمرضمؾ ىمقل

 441 ---------------------------------- اعمنموط أو سمقصػ اعمٕمٚمؼ اًمٓمالق

 443 ------------------------------------ قمٛمؾ أو سمقصػ اعمٕمٚمؼ اًمٓمالق

 اًمٜمٞم٦م سم٠من قمٚماًم  اًمزوضم٦م ذه٧ٌم إذا احلٙمؿ ُم٤م ُم٤م، ُمٙم٤من إمم شمذهٌل ٓ ُمٜمؽ اًمٓمالق قمكم :ًمزوضمتف رضمؾ ىم٤مل

 442 ----------------------------------------- ي٘مٞمٜم٤ًم اًمٚمٗمظ ُمع وردت

٤مئؾ ----------------------------------------------  اًمٓمالق ذم ُمتٗمرىم٦م ُم

 ------------------------------------------------------ 443 

 447 ---------------------------------- ًمٚمٓمالق اعمقضم٦ٌم اًمنمقمٞم٦م إؾم٤ٌمب

 448 ---------------------------------- اًم٘م٤ميض شمدظمؾ دون اًمٓمالق ضمقاز

 449 ------------------------------------------- اهل٤مزل ـمالق طمٙمؿ

 449 --------------------------- اًمٜمٗم٘م٦م قمغم اًمزوج ىمدرة ًمٕمدم اًمٜمٙم٤مح ومًخ طمٙمؿ

 431 --------------------------------------------- احل٤مئض ـمالق

 433 ------------------------------------ اعمجٚمس ٟمٗمس ذم فم٤مهر صمؿ ـمٚمؼ

 437 ------------------------ ضم٤مُمٕمٝم٤م صمؿ قمٚمٛمٝم٤م دون سم٤مئٜم٤ًم ـمالىًم٤م زوضمتف ـمٚمؼ رضمؾ

 463 ---------------------------------- أىم٤ًمط قمغم اعم١مضمؾ اعمٝمر دومع طمٙمؿ

 464 ------------ قمٜمده؟ شمٌ٘مك ومٝمؾ سم٤مًمرسم٤م يتٕم٤مُمؾ ًمف قمنمة ـمقل سمٕمد زوضمٝم٤م أن ايمتِمٗم٧م إُمرأه

 464 ---------------------------- يمًالً  يّمكم ٓ زوضمٝم٤م ٕن اًمٓمالق اعمرأة ـمٚم٥م

 463 ------------------------------------ اُمرأتف ـمٚمؼ سم٠منف يم٤مذسم٤مً  أظمؼم ُمـ

 قمٚمٞمٝم٤م قم٘مد وًمق اجلٚمد؟ أم اًمرضمؿ طمد قمٚمٞمف ي٘م٤مم هؾ زٟم٤م صمؿ اًمدظمقل ىمٌؾ ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ اُمرأة قمغم رضمؾ قم٘مد إذا

 467 ---------------------- إومم؟ اًمٓمٚم٘م٦م حت٥ًم هؾ ضمديد وُمٝمر سمٕم٘مد أظمرى ُمرة

 471 ----------------------------- اًمؽميم٦م؟ ذم طمؼ اًمّمقرة هذه ذم ًمٚمٛمٓمٚم٘م٦م هؾ

 472 ---------------------------- ي٘مع؟ طمتك سم٤مًمٓمالق اًمزوضم٦م ُمٕمروم٦م يِمؽمط هؾ

 472 ----------------------------------- اًمزوضم٦م سمٞمد اًمٕمّمٛم٦م ضمٕمؾ طمٙمؿ

 475 -------------- اًمزوج؟ ًمٖمٞم٤مب اًم٘م٤ميض قمٜمد زوضمٝم٤م ُمـ اًمٓمالق ـمٚم٥م ًمٚمٛمرأة جيقز هؾ



 331   ومٝمرس اعمحتقي٤مت   ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف 

 477 ----------------------------------- جي٤مُمٕمٝم٤م مل أنف وادقمك زوضمتف ـمٚمؼ

 479 ------------------------------------ احل٤مًم٦م؟ هذه ذم اًمٓمالق ي٘مع هؾ

 481 ---- !صقرًي٤م ـمالىم٤مً  -اًمقًمد أم– زوضمتف إب يٓمٚمؼ سم٠من اًمتجٜمٞمد ُمـ اًمقًمد إلقمٗم٤مء اًمتح٤ميؾ طمٙمؿ

 483 ------------------------- [اعمرأة سمٞمد اًمٕمّمٛم٦م ضمٕمؾ] اًمٓمالق ذم اًمتٛمٚمٞمؽ طمٙمؿ

 483 --------------------- حمّمٜم٤ًم؟ يٕمتؼم هؾ هب٤م يدظمؾ وح٤م ـمٚم٘مٝم٤م صمؿ اُمرأة شمزوج رضمؾ

 483 -------------- صم٤مٟمٞم٦م يتزوج أن زوضمٝم٤م أراد إذا زوضمٝم٤م ُمـ اسمٜمتف يٓمٚمؼ أن ًمألب جيقز هؾ

 482 ---------- اًمزوضم٤مت؟ شمٕمدد ُمـ يٛمٜمع اًمذي اًم٘م٤مٟمقن قمغم اطمتٞم٤مًٓ  اًمّمقري اًمٓمالق ي٘مع هؾ

 485 ------------------------------------------------ اخلٚمع يمت٤مب

 483 ------------------------------ ؾم٥ٌم سمال زوضمٝم٤م ُمـ ختتٚمع أن ًمٚمٛمرأة حيرم

 483 ---------------------------------------- ـمالق أم ومًخ اخلٚمع هؾ

 486 ---------------------------------------------- اإليالء ُمٕمٜمك

 486 ----------- اًمٌٞم٧م قمغم يٍمف وٓ يٕمٛمؾ ٓ اًمذي زوضمٝم٤م سمٛمخ٤مًمٕم٦م ُٓمرأة اًمِمٞمخ ٟمّمٞمح٦م

 488 ------------------------------------------- اخلٚمع ذم اًمزوج إذن

 493 ----------------------------------------------- اًمٔمٝم٤مر يمت٤مب

 495 --------------------- شمًٛمٕمف ومل ُمقضمقدة همػم وهل زوضمتف قمغم فم٤مهر ُمـ طمٙمؿ ُم٤م

 495 ------------------------------------ اعمجٚمس ٟمٗمس ذم فم٤مهر صمؿ ـمٚمؼ

 494 ---------------------------------------- زوضمٝم٤م ُمـ اعمرأة ُمٔم٤مهرة

 493 ------------------------- وُم٘مدُم٤مشمف؟ هق أم وم٘مط اًمقطء اعمٔم٤مهر قمغم حيرم هؾ

 493 ----------------------- اًمٔمٝم٤مر؟ أم اًمٕمقد هل اًمٔمٝم٤مر يمٗم٤مرة وضمقب ذم اًمٕمٚم٦م هؾ

 493 ------------------------------ اًمٞمقم سمٕمد ُمٕمؽ أن٤مم أن حترُمل :ًمزوضمتف ىم٤مل

 497 -------------------------------- أُمل يمٔمٝمر شمٓمٚم٘مل :ًمزوضمتف اًمرضمؾ ىمقل

 498 ------------------- اًمٙمٗم٤مر قمغم ُمٙم٦م طمرُم٧م يمام قمكم طمرام أن٧م :ًمزوضمتف اًم٘م٤مئؾ ىمقل

 499 ----------------------------------------------- اإليالء يمت٤مب

 313 ------------------------- يٗمكء مل واًمزوج أؿمٝمر أرسمع اٟم٘مْم٧م إذا اإليالء طمٙمؿ

 315 ----------------------------------------------- اًمٚمٕم٤من يمت٤مب

 313 --------------------------------- ومًخ؟ أم سم٤مئـ ـمالق اًمٚمٕم٤من وُمرىم٦م هؾ

 317 ------------------------------------------------ اًمٕمدة يمت٤مب

 319 ---------------------------------- وم٘مط صمالصًم٤م سم٤مًمًقاد حُتدُّ  اًمقوم٤مة ُمٕمتدة

 331 ----------------- ُمقشمف قمٜمد ومٞمف يم٤مٟم٧م اًمذي اًمٌٞم٧م ذم زوضمٝم٤م ُمقت ُمـ اعمٕمتدة ُمٙم٨م

 332 -------------------------------------- قمٜمٝم٤م زوضمٝم٤م ظمؼم اٟم٘مٓمع ُمـ

 332 ---------------------- زوضمٝم٤م؟ قمٜمٝم٤م اعمتقرم وقمدة اعمٓمٚم٘م٦م قمدة سملم اًمٗمرق هق ُم٤م



 333 ضم٤مُمع شمراث اًمٕمالُم٦م إًم٤ٌمين ذم اًمٗم٘مف   ومٝمرس اعمحتقي٤مت 

 335 ------------------ سم٤مًمٌٞم٧م؟ اعم٘مّمقد هق ُم٤م اًمٌٞم٧م، ذم اًمٌ٘م٤مء قمٚمٞمٝم٤م جي٥م اًمتل اعمٕمتدة

 335 ----------------------------------- اًمنمقمٞم٦م اًمٕمدة اعمٓمٚم٘م٦م شم٘ميض أجـ

 336 ------------------------- محٚمٝم٤م ووع ًمزواضمٝم٤م يِمؽمط ومٝمؾ زٟم٤م ُمـ محٚم٧م ُمـ

 337 --------------------------- خيٓمٌٝم٤م عمـ قمدهت٤م اٟم٘مْم٤مء سمٕمد اعمرأة دمٛمؾ ضمقاز

 337 -------------------------------- اًمٌٞم٧م؟ ُمـ اخلروج ًمٚمٛمٕمتدة جيقز هؾ

 339 -------------------------------- زوضمٝم٤م قمٜمٝم٤م ُم٤مت اًمتل ًمٚمٛمرأة اعمٛمٜمقع

 323 ---------------------------------------------- احلْم٤مٟم٦م يمت٤مب

ج مل ُم٤م سمقًمده٤م أطمؼ اعمرأة  325 ------------------------------------- شمتزوَّ

 324 ------------------- إـمالىمف قمغم ًمٞمس اًمتٛمٞمٞمز ؾمـ سمٚمقغ سمٕمد واًمديف سملم اًمّمٌل ختٞمػم

 324 ------------------------------ اًمٓمالق طم٤مل ذم اًمٓمٗمؾ طمْم٤مٟم٦م طمؼ ًمف ُمـ

 327 ---------------------------------------------- اًمرو٤مع يمت٤مب

 329 ----------------------------------------- حيرم ٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمرو٤مع

م اًمرو٤مع طمد  329 ------------------------------------------ اعمحرِّ

 ُمٜم٤م ٕطمد جيقز ومٝمؾ يمذًمؽ، ُمٜمٝم٤م روٕم٧م وأن٤م أيب، ُمـ أظمل ُمع أيب اُمرأة ُمـ َرَوٕم٧م قمٛمتل، اسمٜم٦م زم

 351 ---------------------------------------------- ُمٜمٝم٤م؟ اًمزواج

ُم٦م اًمروٕم٦م طمد  353 ------------------------------------------ اعمحرِّ

 353 ---------------------- ُم٤ٌمذة؟ اًمثدي ُمـ شمٙمقن اًمتل هل اعمحرُم٦م اًمرو٤مقم٦م هؾ

 356 !أثدائٝمـ هنقد قمغم حم٤مومٔم٦م اًمّمٜم٤مقمل اإلرو٤مع أوٓدهـ إرو٤مع ُمـ إُمٝم٤مت سمٕمض شمٗمٕمٚمف ُم٤م حتريؿ

 357 -------------------------------------------- اعمحتقي٤مت ومٝمرس
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